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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาพั ฒ นาการของลู ก ปลาในวงศ์ ป ลาเนื้ ออ่ อ น (Family Siluridae) เพื่ อ ให้ รู้ ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะภายนอก (meristic character) ของลูกปลาตั้งแต่ฟักออกจากไข่เป็ นตัวอ่อนที่มีถุงอาหาร
ส ารองปรากฏอยู่ (yolk sac stage) ลูก ปลาวัย อ่อนระยะแรก (pre larval stage) ลูก ปลาวัย อ่อนระยะหลัง (post
larval stage) จนกระทัง่ มีการพัฒนาของอวัยวะต่าง ๆ ครบถ้วนเหมือนกับตัวเต็มวัยหรื อในระยะลูกปลาขนาดเล็ก
(juvenile stage) และการจาแนกสกุลของลูกปลาจะใช้จานวนของมัด กล้ามเนื้ อทั้งหมด จานวนมัดกล้ามเนื้ อที่อยู่
หน้าช่องเปิ ดของทวาร ขนาดของหนวดที่ขากรรไกรบนและล่าง ความกว้างของปาก ขนาดของครี บหลัง รู ปร่ าง
ของครี บหางและรู ปแบบของจุดสี ที่อยู่บนลาตัวของลูกปลา พบว่าลูกปลาคางเบือนสามารถใช้จานวนของมัด
กล้ามเนื้ อเป็ นข้อมูลในการจาแนกเมื่อเป็ นลูกปลาขนาดเล็ก และเมื่อโตขึ้นจะใช้ลกั ษณะของปากและจุดสี ในการ
จาแนก ลูกปลาแดงก็ใช้จานวนมัดกล้ามเนื้ อ ครี บหลังและหนวดที่ขากรรไกรบนในการจาแนก ลูกปลาก้างพระ
ร่ วง ปลาชะโอน ชะโอนหิ นและปลาเค้าก็เช่นกัน เมื่อลูกปลามีข นาดเล็กหรื อแรกฟักออกจากไข่จะใช้จานวนมัด
กล้ามเนื้ อในการจาแนก หลังจากนั้นก็จะใช้ลกั ษณะของหนวด ความกว้างของปาก รู ปแบบของครี บหางในการ
จาแนกลูกปลาออกจากกัน
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Abstract
The larval development of the sheat fish in family Siluridae was studies for their meristic
development from just hatch larvae to the juvenile stage which their meristic character was similar to the adult
fish. For the genus identification of the larvae, number of myomere, pre anal myomere, maxillary and
mandibulary barbels , mouth size, number of anal fin rays, shape of caudal fin and melanophore pigment
pattern were used to identify the fish. The number of myomere, pre anal myomere and melonophore pigment
pattern were used for identify the yolk sac stage and pre larval stage. While the post larval stage and juvenile
used the barbels, mouth width, size of dorsal fin number of anal fin and caudal fin shape for their identification
Key words: fish larvae, Siluridae, genus identification, Belodontichthys, Micronema, Kryptopterus, Ompok,
Silurichthys, Wallago
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คานา
ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่สูงมาก เนื่ องจากตั้งอยู่ในเขตใกล้เส้น
ศูนย์สูตรซึ่ งมีอากาศร้อน จึงมีจานวนชนิ ดของสัตว์ที่ สูงมากและนอกจากนั้นยังเป็ นพื้นที่ ที่มีแหล่งน้ าอยู่เป็ น
จานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นแม่น้ าลาธาร หรื อหนองน้ าต่าง ๆ ที่มีน้ าขังก็มีอยูเ่ ป็ นจานวนมากเช่นกัน ดังนั้น ชนิ ดของ
ปลาที่พบในประเทศไทยจึงมากขึ้นด้วยเช่นกัน ปลาน้ าจืดมีความสาคัญกับประชาชนชาวไทยในด้านความมัน่ คง
ในเรื่ องอาหารที่ประชาชนได้บริ โภค (food security) และเป็ นอาหารโปรตีนหลักของคนในพื้นที่ที่ห่างไกลจาก
ทะเล แต่มีแม่น้ า ลาคลอง หนอง และบึงที่สามารถให้ผลผลิตปลาน้ าจืด และหากสามารถผลิตปลาน้ าจืดได้เป็ น
จานวนมาก เช่น ประเทศกัมพูชาที่ผลิตปลาน้ าจืดจากทะเลสาบเขมรได้มากก็จะมีการส่ งมาขายในประเทศไทย
หรื อเวียดนาม เป็ นต้น ปลาเนื้ ออ่อนเป็ นปลาในวงศ์ที่มีอยูเ่ ป็ นจานวนมากในแหล่งน้ าต่าง ๆ เป็ นปลาที่มีรสชาติดี
เป็ นที่ นิ ย ม และมี ค่ า ทางเศรษฐกิ จมากอย่ างหนึ่ ง ลัก ษณะโดยทั่วไปของปลาในวงศ์ป ลาเนื้ อ อ่ อ น (Family
Siluridae) เป็ นปลาที่ อยู่ใ นล าดับ ปลาหนัง (Order Siluriformes) คือ เป็ นปลาที่ ไ ม่ มี เกล็ด และมี อ ยู่ห ลายสกุ ล
(Genus) ด้วยกัน และได้มีการศึกษาถึงชนิ ดของปลาในวงศ์น้ ี มีมานานแล้ว แต่ทว่าลูกปลาวัยอ่อนยังมีผศู ้ ึกษากัน
น้อยมาก เนื่องมาจากการเก็บตัวอย่างและยังไม่มีผทู ้ ี่ได้เริ่ มศึกษาอย่างเป็ นระบบมาก่อน
ลู ก ปลาในวงศ์ ป ลาเนื้ อ อ่ อ น (Family Siluridae) มี รู ป ร่ างค่ อ นข้างยาวและแบนข้าง มี ห นวดที่
ขากรรไกรบนและล่าง ความยาวของหนวดจะเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ช่วยในการจาแนกชนิ ดของลูกปลา ครี บหลังมีหลาย
ขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ในลูกปลาเค้าดา ขนาดเล็กหรื อหายไปเลย เช่น ลูกปลาแดงหรื อลูกปลาก้างพระร่ วง ครี บ
ก้นยาวตั้งแต่หลังทวารไปจนถึงปลายหาง แต่ไม่ต่อเนื่องกับครี บหาง ปลาในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Family Siluridae)
ประกอบด้วยปลาหลายสกุ ล (Genus) ด้วยกัน คือ สกุล ปลาคางเบื อนหรื อปลาเบี้ ยว (Genus Belodontichthys)
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการเพาะพันธุ์ในตอนต้นและลูกปลาจากธรรมชาติในลูกปลาระยะหลัง สกุล
ปลาแดง-น้ าเงิน (Genus Micronema) เป็ นปลาที่ มีค่าทางเศรษฐกิ จมากชนิ ดหนึ่ ง มี รสชาติ ดี ราคาค่อนข้างสู ง
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึก ษาได้มาจากการทดลองเพาะพันธุ์ ปลาในสกุลก้างพระร่ วง ขาไก่ หรื อแข้งไก่ (Genus
Kryptopterus) เป็ นปลาที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่มีค่าทางด้านปลาสวยงามและใช้ในการบริ โภค ตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาได้มาจากการทดลองเพาะพันธุ์และจากตัวอย่างธรรมชาติ ปลาในสกุลปลาชะโอน (Genus Ompok)
เป็ นพวกที่มีขนาดปานกลาง ลักษณะที่ สาคัญของลูกปลาสกุลนี้ อย่างหนึ่ ง คือ จุดสี ดาขนาดค่อนข้างใหญ่ที่อยู่
เหนื อครี บหู ลูกปลาที่ ใช้ในการศึกษาได้มาจากการทดลองเพาะพันธุ์ท้ งั หมด เช่ นเดี ยวกับลูกปลาชะโอนหิ น
(Genus Silurichthys) ได้ม าจากการทดลองเพาะพัน ธุ์ และลู ก ปลาเค้าด าเป็ นตัว แทนของลู ก ปลาใน Genus
Wallago ซึ่งเป็ นปลาที่มีขนาดใหญ่และมีค่าทางเศรษฐกิจมากชนิดหนึ่ง แต่ในขณะนี้จานวนได้ลดลงไปมาก
ปลาน้ าจื ดในวงศ์ป ลาเนื้ ออ่ อ น (Family Siluridae) ได้ล ดปริ มาณลงไปมาก อัน เนื่ องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การจับปลามากเกินกว่าที่ควร ตลอดจนการทาลายแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน
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ของมันเป็ นปั ญหาใหญ่ซ่ ึ งจะต้องมีการศึกษา ดังนั้นการสารวจและจัดการทรัพยากรปลาน้ าจืดจึงมีความสาคัญ
เป็ นอย่างยิง่ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาถึงพัฒนาการของลูกปลาสามารถใช้ในการคานวณหา หรื อเปรี ยบเทียบอายุ
ของลูกปลาในธรรมชาติได้ และผลจากการพัฒนารู ปร่ างภายนอกของลูกปลาวัยอ่อนสามารถนาไปใช้จดั ทาคู่มือ
ในการจาแนกสกุลของลูกปลาวัยอ่อนได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการลักษณะภายนอก (meristic character) ของลูกปลาสกุลต่าง ๆ ในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน
2. เพื่อเป็ นคู่มือในการจาแนกสกุลของลูกปลาวัยอ่อนในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน
วิธีดาเนินการ
ก. แผนการศึกษา
การศึกษาลูกปลาวัยอ่อนในวงศ์ปลาเนื้ ออ่อน (Family Siluridae) ดาเนิ นการโดยเก็บตัวอย่างตั้งแต่
ลูกปลาแรกฟักออกจากไข่ซ่ ึงครอบคลุมระยะที่ลูกปลาวัยอ่อนยังมีถุงอาหารสารองปรากฏอยู่ (yolk sac stage) ลูก
ปลาวัยอ่อนระยะแรก (pre larval stage) ซึ่ งจะเริ่ มตั้งแต่อาหารในถุงอาหารสารองได้ถูกดู ดซึ มใช้ในการพัฒนา
ของอวัยวะต่าง ๆ ในตัวลูกปลาจนถึงระยะที่กระดูกปลายหางท่อนสุดท้าย (urostyle) เริ่ มมีการโค้งงอขึ้น ลูกปลา
วัยอ่อนระยะหลัง (post larval stage) เริ่ มขึ้นหลังจากที่ กระดู กปลายหางเริ่ มโค้งงอขึ้นและมี กระดู กเสริ มความ
แข็งแรงของหางได้เริ่ มพัฒนาขึ้น และรู ปร่ างตลอดจนครี บต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาไปจนกระทัง่ ครี บท้องได้เริ่ มมี
การพัฒนาขึ้นมาก็จะเป็ นการสิ้ นสุ ดระยะของลูกปลาวัยอ่อนระยะหลัง ลูกปลาวัยอ่อนขนาดเล็ก (juvenile stage)
เป็ นระยะตั้งแต่ครี บท้องเริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมาไปจนกระทัง่ ลักษณะต่าง ๆ ภายนอกเหมือนกับปลาขนาดใหญ่
เพียงแต่อวัยวะสื บพันธุ์ยงั ไม่มีการเจริ ญพัฒนาขึ้น โดยการเก็บตัวอย่างจากการเพาะพันธุ์น้ ี จะเก็บโดยวิธีการของ
อภิชาติ (2540) และลูกปลาที่ใช้ในการศึกษาบางส่ วนอาจเก็บมาจากธรรมชาติ เพื่อเสริ มให้ครบระยะของการ
เจริ ญพัฒนาเพื่อนาไปจัดทาคู่มือในการจาแนกสกุลของลูกปลาวัยอ่อนในวงศ์ปลาเนื้ ออ่อน หลักการแยกชนิ ด
ของปลาใช้เอกสารของ ชวลิตและคณะ (2540), Rainboth (1996) และ Smith (1945)
ข. การรวบรวมตัวอย่าง
ลูกปลาวัยอ่อนที่นามาใช้ในการศึกษานี้ได้มาจากตัวอย่างจากการทดลองเพาะพันธุ์ และตัวอย่างจาก
ธรรมชาติ โดยลูกปลาคางเบือน (Belodontichthys truncatus (Bleeker 1935))ได้มาจากการเพาะพันธุ์ของศูนย์วิจยั
และพัฒนาประมงน้ าจืดหนองคายในระยะแรกและนอกจากนั้นใช้ตวั อย่างจากธรรมชาติที่ได้มาจากการเก็บ
ตัวอย่างจากแม่น้ าสงครามและแม่น้ ามูล เป็ นตัวแทนของลูกปลาสกุล Belodontichthys ลูกปลาแดง (Micronema
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bleekeri (Gunther 1864)) ได้มาจากการทดลองเพาะพันธุ์ ของศูนย์วิจยั และพัฒ นาประมงน้ าจื ดชัยนาท เป็ น
ตัวแทนลูกปลาในสกุล Micronema ลูกปลาก้างพระร่ วง (Kryptopterus bichiris (Valenciennes 1840)) ได้มาจาก
การทดลองเพาะพันธุ์ของปลาสวยงามที่จงั หวัดราชบุรีและจากตัวอย่างธรรมชาติที่จงั หวัดจันทบุรี เป็ นตัวแทน
ของลู ก ปลาสกุ ล Kryptopterus ลู ก ปลาชะโอน (Ompok bimaculatus (Bloch 1797)) ได้ ม าจากการทดลอง
เพาะพันธุ์ของศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี เป็ นตัวเทนของลูกปลาในสกุล Ompok ลูกปลาชะโอนหิ น
(Silurichthys schneideri Volz 1904) ได้ม าจากการทดลองเพาะพัน ธุ์ ข องศู น ย์วิ จัย และพัฒ นาประมงน้ าจื ด
สระแก้ว เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Silurichthys และลูกปลาเค้าดา (Wallago leeri Bleeker 1851) ได้มา
จากการทดลองเพาะพันธุ์ของศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืดสุ ราษฎร์ ธานี เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล
Wallago การเก็บตัวอย่างลูกปลาวัยอ่อนดัดแปลงมาจากวิธีการของอภิชาติ (2540) โดยเก็บตัวอย่างลูกปลาวัย
อ่อนตั้งแต่ระยะแรกฟักออกจากไข่ จนถึงอายุ 50 วัน โดยกาหนดช่วงการเก็บตัวอย่าง ดังนี้คือ
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
ขั้นที่ 6
ขั้นที่ 7
ขั้นที่ 8
ขั้นที่ 9
ขั้นที่ 10

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

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

ลูกปลามีอายุ 12 วัน
ลูกปลามีอายุ 15 วัน
ลูกปลามีอายุ 19 วัน
ลูกปลามีอายุ 23 วัน
ลูกปลามีอายุ 27 วัน
ลูกปลามีอายุ 31 วัน
ลูกปลามีอายุ 35 วัน
ลูกปลามีอายุ 40 วัน
ลูกปลามีอายุ 45 วัน
ลูกปลามีอายุ 50 วัน

ค. การเตรียมตัวอย่าง
นาตัวอย่างลูกปลาวัยอ่อนที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามขนาดและอายุ ครั้งละประมาณ 10-20 ตัว เก็บ
รักษาด้วยน้ ายาฟอร์ มาลินเข้มข้น 10% เป็ นเวลาอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้ตวั อย่างแข็งตัว หลังจากนั้นเปลี่ยนน้ ายา
ที่เก็บรักษาเป็ นน้ ายาฟอร์ มาลินเข้มข้น 4% แล้วนามาศึกษาในห้องปฏิบตั ิการโดยใช้กล้องจุลทรรศน์กาลังขยาย
ต่า (zoom stereomicroscope) ที่ ประกอบกับเครื่ องช่วยในการวาดรู ป (camera lucida) และเครื่ องวัดความ
ยาวอย่างละเอียด (micrometer) เพื่อใช้ในการศึกษาลักษณะต่างๆ วัดความยาวส่ วนต่างๆ เช่น ความยาวและ
ความกว้างของหัวและลาตัว ความยาวระหว่างหัวกับจุดเริ่ มต้นของครี บต่างๆ เป็ นต้น พร้อมทั้งวาดรู ปเพื่อใช้ใน
การศึกษาความสัมพันธ์ต่างๆ ของลักษณะตัวลูกปลาวัยอ่อนต่อไป ทาการย้อมสี โดยใช้วิธีของ Potthoff (1983)
ตามภาคผนวก เพื่อช่วยให้สังเกตมัดกล้ามเนื้อ จานวนก้านครี บ และกระดูกสันหลังได้ชดั เจน
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ง. การจาแนกระยะของลูกปลาวัยอ่ อน
การจาแนกระยะของลูกปลาวัยอ่อนที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกได้เป็ น 4 ระยะ (รู ปที่ 1 ก-ง) คือ
1. ลูกปลาวัยอ่อนระยะที่ถุงอาหารสารองยังปรากฏอยู่ (yolk sac stage) เริ่ มตั้งแต่ลูกปลาแรกฟั ก
จากไข่ซ่ ึ งจะมีถุงอาหารสารองปรากฏอยู่ และสิ้ นสุ ดลงเมื่อลูกปลาดูดซึ มอาหารสารองไปใช้จนหมด ระยะเวลา
ประมาณ 2 วัน (ขั้นที่ 1-5)
2. ลูกปลาวัยอ่อนระยะแรก (pre larval stage) เริ่ มตั้งแต่ระยะที่ลูกปลาดูดซึ มอาหารสารองไปใช้
จนหมดจนกระทั่ ง กระดู ก หางชิ้ น สุ ด ท้ า ย (urostyle) โค้ง งอขึ้ น และมี ก ารพัฒ นาของกระดู ก เสริ ม ความ
แข็งแรงของหางเกิดขึ้น ระยะนี้มีอายุ 3-5 วัน (ขั้นที่ 6-8)
3. ลูกปลาวัยอ่อนระยะหลัง (post larval stage) เริ่ มตั้งแต่ระยะที่ กระดูกปลายหางโค้งงอขึ้น มี
การพัฒนาของกระดู กเสริ ม ความแข็งแรงเกิ ดขึ้นและมี การพัฒนาของอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ก้านครี บ หรื อจุ ดสี
จนถึงระยะที่ลูกปลามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกต่างๆ เหมือนปลาขนาดเล็ก (metamorphosis) ระยะนี้ มี
อายุ 7-23 วัน (ขั้นที่ 9-14)
4. ลูก ปลาขนาดเล็ก (juvenile stage) เป็ นระยะหลังจากที่ ลู ก ปลาวัย อ่ อนมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
รู ป ร่ างไปเหมื อนกับ พ่ อแม่ แต่ ระบบสื บ พัน ธุ์ย งั ไม่ มี ก ารพัฒ นาขึ้ นมา ระยะนี้ เริ่ ม ตั้งแต่ อายุ 27 วัน จนถึ งอายุ
ประมาณ 50 วัน (ขั้นที่ 15-20)
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ผลการศึกษา
การเจริ ญพัฒนาของลูกปลาวัยอ่อนในวงศ์ปลาเนื้ ออ่อน (Family Siluridae) พบว่า การเจริ ญพัฒนา
ของลักษณะภายนอกต่าง ๆ (meristic characters) ในระยะแรกรู ปร่ างภายนอกจะคล้ายกันมาก ส่ วนที่แตกต่างกัน
คือ จานวนมัดกล้ามเนื้อ (myomere) ที่ตา่ งกัน จุดที่เป็ นช่องเปิ ดของท่อทางเดินอาหาร หลังจากที่พน้ ระยะของลูก
ปลาวัยอ่อนที่มีถุงอาหารสารองปรากฏอยู่แล้วก็จะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะต่าง ๆ เช่น รู ปร่ าง
ลักษณะของส่ วนหัว ลาตัว จานวนของก้านครี บต่าง ๆ ตลอดจนจุดสี ที่เกิดขึ้นบนตัวของลูกปลาที่มีการเจริ ญใน
แต่ละระยะด้วยกันซึ่งจะต่างกันไปตามลักษณะของสกุล
1. การพัฒนาการของลูกปลาเนื้ออ่ อนวัยอ่ อน
1.1 การเจริ ญพั ฒ นาของลู ก ปลาคางเบื อ นวัย อ่ อ น (Belodontichthys truncatus Bleeker 1935)
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรู ปร่ างภายนอกที่สาคัญ คือ
ลูกปลาคางเบือนแรกฟักออกจากไข่ ขนาดยาว 5.88 มิลลิเมตร (รู ปที่ 2 ก) ลูกปลามีลาตัวที่เรี ยวยาว
ส่วนหัวยังไม่แยกออกจากถุงอาหารสารองที่เป็ นทรงกลมรู ปไข่ ไม่ปรากฏท่อเปิ ดของท่อทางเดินอาหาร ตายังไม่
ปรากฏให้เห็น กระดูกปลายหางเป็ นแท่งตรงมีกล้ามเนื้ อ 46 มัด มีเยือ่ หุ ้มตัวในแนวตั้งหุ ้มอยู่ท้ งั ตัว บนลาตัวไม่มี
จุดสี ปรากฏอยูเ่ ลย
ลูกปลาคางเบือนอายุ 6 ชั่วโมง ขนาดยาว 6.09 มิลลิเมตร (รู ปที่ 2 ข) ลูกปลามีการพัฒนาในส่ วน
ของหัว คือ ส่ วนหัวจะแยกออกจากถุงอาหาร ตาเริ่ มปรากฏให้เห็ นเป็ นรู ป ทรงกลมแต่ ยงั ไม่มี จุดสี เริ่ มมี การ
พัฒนาหนวดที่บริ เวณส่ วนหัวที่ต่อกับถุงอาหารสารองด้านล่าง ที่ปลายถุงอาหารสารองส่ วนท้ายจะมีช่องเปิ ดของ
ท่อทางเดินอาหารออกสู่ ดา้ นนอกของลาตัวเกิดขึ้นมาให้เห็น กระดูกปลายหางยังเป็ นแท่งตรง มีกล้ามเนื้อทั้งหมด
53 มัด เยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งยังคงปรากฏอยู่ ไม่มีจุดสี ปรากฏขึ้นบนลาตัวหรื อส่ วนใด ๆ ของตัวลูกปลา
ลูกปลาคางเบื อนอายุ 12 ชัว่ โมง ขนาดยาว 6.36 มิ ลลิเมตร (รู ปที่ 2 ค) สิ่ งที่ มีการเพิ่มขึ้นมาอย่าง
เห็นได้ชดั บนตัวลูกปลา คือ ส่ วนหัวที่แยกออกจากถุงอาหารสารองมากขึ้นกว่าเดิม ปากเริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมาให้
เห็นได้ หนวดมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากเดิม ตายังคงมีขนาดเล็ก และไม่มีสี แผ่นกระดูกปิ ดกระพุง้ แก้มเริ่ มมีการ
พัฒ นาขึ้ นมา กระดู ก ปลายหางยังเป็ นแท่ งตรงไม่ เปลี่ ยนแปลง มี ก ล้ามเนื้ อทั้งหมด 53 มัด และเยื่อหุ ้ม ตัวใน
แนวตั้งยังคงปรากฏอยู่ ไม่มีจุดสี บนลาตัว
ลูกปลาคางเบือนอายุ 1 วัน ขนาดยาว 6.90 มิลลิเมตร (รู ปที่ 2 ง) ลูกปลามีก ารพัฒนาในส่ วนของลูก
ตา คือ ลูกตามีสีดา อาหารในถุงอาหารสารองถูกดูดซึ มไปใช้ทาให้ถุงอาหารสารองมีขนาดเล็กลงไปกว่าเดิม
กระดูกปิ ดกระพุง้ แก้มเริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา หนวดมีการพัฒนาเพิ่มจานวนขึ้นมาจากเดิม ครี บหู ปรากฏให้เห็น
เส้นกลางตัวเริ่ มปรากฏขึ้นมาให้เห็น มีกล้ามเนื้ อทั้งหมด 55 มัด พบจุดสี กระจายอยู่บนส่ วนหน้า ส่ วนหัวด้านบน
และด้านบนของถุงอาหารสารองและด้านล่างเล็กน้อย
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ลูก ปลาคางเบื อนจากธรรมชาติ ขนาดยาว 7.82 มิ ล ลิ เมตร (รู ป 3 ก) ลู ก ปลามี ล าตัวที่ ก ว้างขึ้ น
กว่าเดิม ถุงอาหารสารองลดขนาดลงมากกว่าเดิม ขากรรไกรมีการพัฒนาจนสมบูรณ์ยาวถึงกึ่งกลางของลูกตาทา
ให้ปากสามารถใช้การได้ดี ทางเดินอาหารมีการพัฒนาขึ้นมา แผ่นกระดูกกระพุง้ แก้มได้พฒั นามากขึ้นกว่าเดิม
กระดูกปลายหางเริ่ มโค้งงอขึ้น มีกล้ามเนื้ อทั้งหมด 58 มัด เยื่อหุ้มตัวในแนวตั้งบริ เวณปลายหางเริ่ มมีการพัฒนา
รู ปร่ างขึ้นมาเป็ นครี บหาง จุดสี พบที่บนส่ วนหัวและลาตัวด้านหน้ามีจานวนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมโดยเฉพาะบนริ ม
ฝี ปากบนและล่าง บนลาตัวจะพบจุดสี มากขึ้นบริ เวณที่เป็ นเยือ่ บุช่องท้อง
ลูกปลาคางเบือนจากธรรมชาติ ขนาดยาว 9.37 มิลลิเมตร (รู ปที่ 3 ข) สิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชดั บนตัวลูกปลา คือ ขนาดที่ลดลงของถุงอาหารสารองซึ่งทาให้ระบบทางเดิน อาหารมีการพัฒนาขึ้นมาก
กว่าเดิม ครี บหลังได้มีการพัฒนาของฐานครี บหลัง และที่ใต้กระดูกหางท่อนสุ ดท้ายที่ โค้งงอขึ้นนั้นจะมีกระดูก
เสริ มความแข็งแรงของกระดูกหางเริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมาให้เห็น จุดสี มีเพิ่มมากขึ้นที่บนส่ วนหัว ขากรรไกรบน
และล่างตลอดจนบนเยือ่ บุช่องท้อง (peritoneal membrane)
ลูกปลาคางเบือนจากธรรมชาติ ขนาดยาว 10.79 มิลลิเมตร (รู ปที่ 3 ค) ส่ วนที่มีการพัฒนาอย่างเห็น
ได้ชัด คือ ครี บหางที่ กระดู กหางท่อนสุ ดท้ายได้มีการเจริ ญขึ้นมาพร้ อมกับกระดูกเสริ มความแข็งแรงของหาง
ครี บก้นมีการสร้างฐานครี บและก้านครี บขึ้นมา เช่นเดียวกับที่ครี บหลังก็จะมีฐานครี บเกิดขึ้นมา จุดสี เพิ่มขึ้นบน
ส่ วนหัวมีปริ มาณที่ มากขึ้นกว่าเดิมและยังคงกระจายอยู่บนหัว กึ่ งกลางลาตัวตั้งแต่บริ เวณหน้าสุ ดที่ ปลายจมูก
มาถึงบนลาตัวที่มีการแยกออกเป็ น 2 แถบ คือ แถบแรกอยู่ที่บนกึ่งกลางของลาตัว อีกแถบหนึ่ งจากหลังที่เป็ น
จุดเริ่ มต้นเดี ยวกับแถบที่ อยู่ก่ ึงกลางตัว จะเฉี ยงลงมาหาบริ เวณท่อเปิ ดของท่อทางเดินอาหารและขนานไปกับ
ลาตัวด้านล่าง
ลูกปลาคางเบือนจากธรรมชาติ ขนาดยาว 13.24 มิลลิเมตร (รู ปที่ 3 ง) ลูกปลามีขนาดยาวมากขึ้น
กว่าเดิม ถุงอาหารสารองลดขนาดลงไปจนเกือบหมดครี บหางและครี บก้น มีการพัฒนาก้านครี บมากขึ้นกว่าเดิม
เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งที่บริ เวณหางยังคงมีการพัฒนารู ปร่ างไปซึ่ งยังมีรูปเป็ นแบบ lobe เดียว จุดสี เพิ่มมากขึ้นบน
หัวและลาตัว ส่ วนที่อยู่บนลาตัวจะรวมตัวเป็ นแถบดาอยู่ที่กลางตัวและด้านล่ างของลาตัวตั้งแต่ช่องเปิ ดเป็ นแนว
ยาวติดกับฐานของครี บก้นไปจนถึงครึ่ งหนึ่งของความยาวครี บก้น
ลูกปลาคางเบือนจากธรรมชาติขนาดยาว 14.85 มิลลิเมตร (รู ปที่ 4 ก) ส่ วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชดั ของลูกปลา คือ อาหารสารองในถุงได้ถูกดูดซึมไปจนหมดแล้ว และบริ เวณที่เคยเป็ นถุงอาหารสารองก็
จะพัฒนาไปเป็ นท่อทางเดินอาหารภายในลาตัว ครี บ หลังได้มีการพัฒนาก้านครี บขึ้นมา และเยือ่ หุ ้มตัวในแนวตั้ง
ก็เริ่ มที่ จะเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างไป คือ หลังจากส่ วนที่เป็ นครี บจะมีการลดขนาดลง ครี บก้น และครี บหางมีการ
พัฒนาของก้านครี บจนเกือบสมบูรณ์ จุดสี เพิ่มขึ้นบนหัวและลาตัว บนลาตัวจะมีการเพิ่มของจุดสี เป็ น 3 แถบตาม
ความยาวลาตัว คือ ที่ดา้ นหลัง กลางตัว และที่ดา้ นล่างของลาตัวติดกับฐานของครี บก้น
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ลูกปลาคางเบือนจากธรรมชาติ ขนาดยาว 16.61 มิลลิเมตร (รู ปที่ 4 ข) ลูกปลามีการพัฒนาจมูก ที่
เป็ นช่องขนาดค่อนข้างใหญ่ มีการพัฒนาของครี บท้องขนาดเล็กขึ้นมาที่บริ เวณส่ วนท้อง หน้าช่องเปิ ดของรู ทวาร
เป็ นครี บคู่ คือ เกิดขึ้นทั้ง 2 ข้างของลาตัว มีเยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งที่บริ เวณส่ วนท้องอยู่ตรงกลาง ก้านครี บก้นและ
ครี บหางได้พฒั นามากขึ้นกว่าเดิม ในขณะที่เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งที่บริ เวณด้านหลังของครี บหลังได้ลดขนาดลง
เรื่ อย ๆ ครี บหูเริ่ มมีการพัฒนาก้านครี บขึ้นมา จุดสี เพิ่มมากขึ้นบริ เวณเยือ่ บุช่องท้อง
ลูกปลาคางเบือนจากธรรมชาติ ขนาดยาว 18.64 มิลลิเมตร (รู ปที่ 4 ค) สิ่ งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็น
ได้ชดั ของลูกปลา คือ ช่องจมูกที่ได้พฒั นาขึ้นมาลักษณะเป็ นท่อสั้น ๆ อยูท่ ี่บริ เวณหน้าหนวดขากรรไกรบน ครี บ
ท้องมีขนาดใหญ่ข้ ึนกว่าเดิมแต่ยงั ไม่มีกา้ นครี บเกิดขึ้น และครี บหู กาลังมีการพัฒนาของก้านครี บ ก้านครี บหลัง
และครี บ ก้นมี จานวนเพิ่ ม มากขึ้ น จุ ดสี เพิ่ ม ขึ้ นเป็ นแถบใหญ่ ม ากขึ้น กว่าเดิ ม และที่ บ ริ เวณส่ วนท้องตอนล่ าง
ด้านหน้าจะมีปริ มาณของจุดสี มากเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
ลูกปลาคางเบือนจากธรรมชาติ ขนาดยาว 21.37 มิลลิเมตร (รู ปที่ 4 ง) ครี บหลังของลูกปลาได้มีการ
พัฒนามาจนครบสมบูรณ์ แต่เยื่อบุลาตัวในแนวตั้งยังค่อย ๆ ลดขนาดลง จึงทาให้สามารถมองเห็นได้อยู่ ส่ วน
ครี บก้นและครี บหางมีการพัฒนาจนครบสมบูรณ์ แล้ว ครี บท้องเริ่ มมี การพัฒนาของก้านครี บขึ้นมาและครี บหู
กาลังมีการพัฒนาของก้านครี บส่ วนล่าง แพนครี บหางเริ่ มพัฒนาไปเป็ น 2 lobe ด้านบนและล่างขึ้นมาให้เห็น
ลูกปลาคางเบือนจากธรรมชาติ ขนาดยาว 24.91 มิลลิเมตร (รู ปที่ 5 ก) สิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวปลา คื อ บริ เวณส่ วนหั วซึ่ งแต่ เดิ ม เมื่ อมี ข นาดเล็ก จะโค้งลงเล็ก น้อย แต่ เมื่ อมี ขนาดใหญ่ ข้ ึ นส่ วนหัวก็ จะมี
ลักษณะที่เหยียดตรงขึ้นมากกว่าเดิม ก้านครี บหู ดา้ นล่างได้เจริ ญขึ้นมาจนครบ เช่นเดียวกับครี บท้อง ครี บอื่น ๆ
นั้น ก้านครี บได้พฒั นาขึ้นมาจนครบจานวนแล้ว แต่เยื่อบุลาตัวในแนวตั้งบริ เวณหลังครี บหลังนั้นยังคงกาลังลด
ขนาดลง ครี บหางได้พฒ
ั นาแพนหางให้เป็ น 2 lobe ในรู ปของหางแบบส้อม(fork like) จุดสี บนลาตัวมองเห็น
เป็ น 3 แถบ
ลูกปลาคางเบือนจากธรรมชาติ ขนาดยาว 30.25 มิลลิเมตร (รู ปที่ 5 ข.) ส่ วนของรู จมูกซึ่งเป็ นท่อได้
ขยายตัวให้เห็นมากขึ้นกว่าเดิม ครี บทุกครี บมีการพัฒนาไปจนครบสมบูรณ์ แต่เยือ่ บุตวั ในแนวตั้งที่หลังครี บหลัง
นั้นยังลดขนาดไปไม่หมด จุดสี กระจายเป็ นแถบ 3 แถบบนลาตัวทั้งด้านบน กลางลาตัว และด้านล่าง
ลูกปลาคางเบือนจากธรรมชาติ ขนาดยาว 42.29 มิลลิเมตร (รู ปที่ 5 ค) ลูกปลาจะมีรูปร่ างคล้ายกับ
ปลาขนาดเล็ก เพียงแต่ส่วนของเยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งที่ดา้ นหลังยังลดขนาดไปไม่หมด แต่ลกั ษณะอื่น ๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นลักษณะของหัวซึ่ งจะเชิ ดขึ้นเล็กน้อย จมูกเป็ นท่อ หางแบบส้อม ซึ่ ง lobe บนจะใหญ่กว่า lobe ล่างเล็กน้อย
และจุดสี ก็คล้ายกับลูกปลาขนาดเล็กที่มีลกั ษณะภายนอกครบสมบูรณ์แล้ว
1.2 การเจริ ญพั ฒ นาของลู ก ปลาแดงวัย อ่ อ น (Micronema bleekeri (Gunther 1864)) จากการ
เพาะพันธุ์สามารถสรุ ปการเปลี่ยนแปลงของรู ปร่ างภายนอกที่สาคัญ คือ
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ลูกปลาแดงแรกฟักออกจากไข่ ขนาดยาว 4.24 มิลลิเมตร (รู ปที่ 6 ก) ลูกปลามีลาตัวเรี ยวยาว มีถุง
อาหารสารองรู ปกลมปรากฏอยูท่ ี่ดา้ นท้อง หัวยังไม่แยกออกมาจากถุงอาหารสารอง มีท่อเปิ ดของทวารอยูห่ ลังถุง
อาหารสารองออกสู่ ดา้ นล่าง ตายังไม่ปรากฏให้เห็น กระดูกปลายหางเป็ นแท่งตรง มีกล้ามเนื้ อทั้งหมด 40 มัด มี
เยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งปกคลุมอยูท่ วั่ ทั้งลาตัว และบนลาตัวยังไม่มีจุดสี อะไรอยูเ่ ลย
ลูกปลาแดงอายุ 1 วัน ขนาดยาว 4.38 มิลลิเมตร (รู ปที่ 6 ข) สิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของลูกปลา
คือ ส่ วนท้องได้เริ่ มแยกออกจากถุงอาหารสารอง หนวดที่ขากรรไกรล่างเริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา ซึ่ งปากก็จะมีการ
พัฒนาขึ้นมาพร้อมกัน ลูกตาปรากฏขึ้นมาให้เห็น และเริ่ มมีสีดามาปรากฏให้เห็นบริ เวณรอบลูกตาด้านนอก ถุง
อาหารสารองมีขนาดเล็กลง กระดูกปลายหางยังเป็ นแท่งตรง มีกล้ามเนื้ อทั้งหมด 48 มัด ยังไม่มีจุดสี ปรากฏอยู่
บนลาตัวของลูกปลา
ลูกปลาแดงอายุ 2 วัน ขนาดยาว 5.47 มิลลิเมตร (รู ปที่ 6 ค) ลูกปลามีการพัฒนาในส่วนของปากมาก
คือ ปากเปิ ด หนวดที่ ข ากรรไกรบนและล่ างมี ก ารพัฒ นาขึ้น มากพร้ อมกับ ขากรรไกรบนและล่างก าลังมี ก าร
พัฒนาขึ้นมา แต่หนวดที่ เกิ ดขึ้นมานั้นมี ขนาดไม่ ยาวมากนัก กระดูกปิ ดกระพุ ง้ แก้ม ได้มี การพัฒนาขึ้นมา ถุง
อาหารสารองมีขนาดเล็กลง กระดูกปลายหางเป็ นแท่งตรง ยังไม่มีกระดูกเสริ มความแข็งแรงยังไม่ปรากฏขึ้นมา
ให้เห็น พบกล้ามเนื้ อทั้งหมด 46 มัด จุดสี พบที่ดา้ นบนของส่วนหัวด้านหลัง และยาวไปตามด้านหลังจนประมาณ
กลางความยาวลาตัว และที่บนเยือ่ บุช่องท้องด้านบน
ลูก ปลาแดงอายุ 3 วัน ขนาดยาว 6.22 มิ ล ลิ เมตร (รู ป ที่ 6 ง) สิ่ งที่ ลู กปลาได้มี ก ารพัฒ นามากขึ้ น
กว่าเดิม คือ ส่ วนของปากซึ่ งขากรรไกรบนและล่างที่มีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม ถุงอาหารสารองมีขนาดเล็กลง
กว่าเดิม ทางเดินอาหารได้มีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม กระดูกปิ ดกระพุง้ แก้มมีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม กระดูก
ปลายหางยังคงเป็ นแท่งตรง เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งยังคงหุ ้มอยู่ตามปกติ จุดสี มีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมบนหัวและลาตัว
ด้านบนซึ่งยาวไปเกือบถึงหาง
ลูกปลาแดงอายุ 4 วัน ขนาดยาว 6.69 มิลลิเมตร (รู ปที่ 7 ก) ลูกปลามีการเพิ่มขึ้นของความยาวส่ วน
หัว อาหารในถุงอาหารสารองได้ถูกดูดซึ มไปใช้จนเกือบหมดถุงอาหารสารองลดขนาดลงไป กระดูกแก้มได้มี
การพัฒนาขึ้นมาจนเกือบสมบูรณ์ กระดู กปลายหางยังเป็ นแท่งตรง เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งยังคงปรากฏอยู่ แต่ที่
บริ เวณปลายหางจะมี การพัฒนารู ป ร่ างไปเป็ นแพนครี บ หาง มี จุดสี เพิ่ มขึ้นบนหัว และเป็ นจุ ดเรี ยงเป็ นแถวที่
ด้านหลังตามความยาวของลาตัวประมาณ 2 ใน 3 ของลาตัว
ลูกปลาแดงอายุ 5 วัน ขนาดยาว 7.49 มิลลิเมตร (รู ปที่ 7 ข) สิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของลูกปลา
คือ อาหารสารองได้ถูกใช้หมด ขากรรไกรบนและล่างตลอดจนระบบทางเดินอาหารได้พฒั นาขึ้นมาจนสมบูรณ์
สามารถใช้งานได้ดี จุดสี บนหัวมีขนาดเล็กลงแต่มีจานวนมากขึ้นกว่าเดิม และกระดูกปลายหางได้เริ่ มโค้งงอขึ้น
และกระดูกปลายหางกาลังจะมีการพัฒนาขึ้นมาให้เห็น และเยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งบริ เวณปลายหางไปมีการเปลี่ยน
รู ปไปให้เป็ นแพนหางแต่ยงั มีเพียง lobe เดียวเท่านั้น จุดสี ที่บนหลังได้เพิ่มจานวนขึ้นยาวไปจนเกือบถึงปลายหาง
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ลูกปลาแดงอายุ 7 วัน ขนาดยาว 8.46 มิลลิเมตร (รู ปที่ 7 ค) ลูกปลามีการพัฒนาของครี บต่าง ๆ
มากคือ ส่ วนที่เป็ นครี บหลังเริ่ มมีการพัฒนาฐานของครี บ เช่นเดียวกับครี บก้นซึ่ งมีการพัฒนาของฐานครี บและ
ก้านครี บขึ้นมา กระดูกเสริ มความแข็งแรงของกระดูกครี บหางได้มีการพัฒนาขึ้นมาให้เห็น หนวดมีการพัฒนา
มากขึ้นกว่าเดิม พบจุดสี เพิ่มมากขึ้นบนหัว ลาตัวด้านหลังที่ยาวไปจนจรดปลายหางที่เยือ่ บุช่องท้อง และตอนท้าย
ของลาตัวด้านล่าง
ลูก ปลาแดงอายุ 9 วัน ขนาดยาว 11.75 มิ ล ลิ เมตร (รู ปที่ 7 ง) ลู ก ปลามี ก ารพัฒ นาของรู จมู ก ซึ่ ง
พัฒนาขึ้นมาเป็ นรู ขนาดค่อนข้างใหญ่ ก้านครี บก้นมีการพัฒนาจานวนมากขึ้นกว่าเดิม ก้านครี บหางเริ่ มมีการ
พัฒนาขึ้นมาและแพนหาง lobe ล่างเริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา เยือ่ หุ ้มตัวในแนวตั้งที่ครี บหลังได้มีการแยกตัวออกมา
และเริ่ มมีการลดขนาดลง จุดสี พบกระจายอยูท่ วั่ ไปบนส่ วนหัว และลาตัว ที่กลางลาตัวไปถึงหางมีจุดสี ดารวมตัว
กันเป็ นแถบเล็ก ๆ 2 แถบที่กลางตัวด้านบนและด้านล่าง
ลูกปลาแดงอายุ 12 วัน ขนาดยาว 13.90 มิลลิเมตร (รู ปที่ 8 ก) ส่ วนที่มีการพัฒนามากขึ้นส่ วนใหญ่
จะเป็ นครี บต่าง ๆ คือ ครี บหลังมีขนาดใหญ่ข้ ึนกว่าเดิม ครี บหู เริ่ มมีการพัฒนาของก้านครี บ ในขณะที่กา้ นครี บ
ก้น และก้านครี บ หางก็ มี ก ารพัฒ นาจานวนมากขึ้ น กว่าเดิ ม หนวดที่ ข ากรรไกรบนเริ่ ม หยุดการเจริ ญ เติ บ โต
ในขณะที่ส่วนหัวยังมีการเติบโตจึงทาให้เห็นขนาดของหนวดเล็กลงกว่าเดิม จุดสี กระจายมากขึ้นบนส่ วนหัวและ
ลาตัว และจุดสี ดาที่เรี ยงตัวกันเป็ นแถบดาที่บนลาตัวด้านท้ายก็มีขนาดใหญ่ข้ ึนกว่าเดิม
ลูกปลาแดงอายุ 15 วัน ขนาดยาว 16.76 มิลลิเ มตร (รู ปที่ 8 ข) ส่ วนหัวของลูกปลามีความยาวมาก
เพิ่มขึ้น ครี บหลักต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาไปจนเกือบครบสมบูรณ์ คือ ก้านครี บก้นและก้านครี บหางได้พฒ
ั นา
จานวนขึ้นมาจนครบสมบูรณ์ ในขณะที่ครี บหู กาลังมีการพัฒนาของก้านครี บ ครี บหลังเริ่ มหยุดการเจริ ญเติบโต
ทาให้มีลกั ษณะเหมือนกับมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม และครี บท้องก็ได้เริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมาให้เห็ นที่ บริ เวณท้อง
หน้ารู เปิ ดของทวาร ช่องจมูกเริ่ มมีขนาดใหญ่ข้ ึนกว่าเดิม จุดสี พบกระจายมากขึ้นบนส่ วนหัว ลาตัว และแถบดาที่
ด้านท้ายของลาตัวก็มีขนาดเข้มขึ้นกว่าเดิม
ลู ก ปลาแดงอายุ 19 วัน ขนาดยาว 20.85 มิ ล ลิ เมตร (รู ป ที่ 8 ค) ลู ก ปลาในระยะนี้ ส่ ว นที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป คือ จมูกได้เริ่ มมีการคอดลงบริ เวณส่ วนกลางของรู จมูกที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะแบ่งออกเป็ น 2 รู หนวด
ที่ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม ก้านครี บหู ได้มีการพัฒนาขึ้นมาจนครบจานวน ครี บ
หลังมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม และเยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งมีขนาดเล็กลงและส่ วนหน้าจะมีขนาดเล็กลงจนแนบกับลาตัว
ด้านหลัง ครี บ ท้องมี ข นาดใหญ่ ข้ ึน กว่าเดิ ม แต่ ยงั ไม่ มี การพัฒนาของก้านครี บ จุ ดสี มี การเพิ่ ม จานวนขึ้ นและ
กระจายหนาแน่นมากขึ้นกว่าเดิม
ลู ก ปลาแดงอายุ 23 วัน ขนาดยาว 23.33 มิ ล ลิ เมตร (รู ป ที่ 8 ง) รู ป ร่ า งของลู ก ปลาเริ่ ม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป คือ ความโค้งที่บริ เวณส่ วนหัวจะลดลงทาให้มีลกั ษณะเป็ นเส้นตรงมากขึ้น จมูกแบ่งออกเป็ น 2 รู
หนวดที่ขากรรไกรบน ขากรรไกรล่าง ครี บหลังมีขนาดลดลงกว่าเดิมซึ่ งเนื่องมาจากตัวลูกปลามีขนาดใหญ่ข้ นึ แต่
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พวกขากรรไกรและครี บหลังไม่ได้เจริ ญเติบโตตามไปด้วย เยือ่ หุ ้มตัวในแนวตั้งที่บริ เวณด้านหลังมีขนาดเล็กลง
กว่าเดิม จุดสี เพิ่มมากขึ้นบนหัวและลาตัว แถบสี ดาที่อยู่กลางตัวด้านล่างจะหายไป 1 แถบ แต่ก็จะมีจุดสี กระจาย
เข้าไปแทนที่
ลูกปลาแดงอายุ 27 วัน ขนาดยาว 29.17 มิลลิเมตร (รู ปที่ 9 ก) ครี บหลังของลูกปลาจะมีขนาดเล็กลง
มาก ครี บต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาของก้านครี บไปจนสมบูรณ์ หนวดทั้ง 2 คู่มีขนาดเล็กลง จมูกได้มีการเคลื่อนห่าง
ออกจากกัน ผิวหนังได้มีการพัฒนาหนาขึ้นกว่าเดิมทาให้มองไม่เห็นมัดกล้ามเนื้ ออีกเลย เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งที่
ด้านหลังได้มีการลดขนาดลงกว่าเดิม จุดสี กระจายทัว่ ตัว และแถบสี ดาที่บริ เวณกลางตัวด้านท้ายจางหายไป และ
จุดสี ก็จะเพิ่มปริ มาณขึ้นมาแทนที่
ลูกปลาแดงอายุ 31 วัน ขนาดยาว 31.24 มิลลิเมตร (รู ปที่ 9 ข) ลูกปลาจะมีการเปลี่ยนแปลงของครี บ
คือ ครี บหลังจะลดขนาดไปจนหายไป หนวดทั้ง 2 คู่ มีขนาดเล็ก รู จมูก 2 รู อยู่ห่างกันเล็กน้อย ทาให้ลูกปลามี
ลักษณะคล้ายกับลูกปลาขนาดเล็กแต่เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งยังปรากฏอยู่ จุดสี กระจายอยู่ทวั่ ตัวโดยเฉพาะส่ วนหัว
ด้านบนและทัว่ ลาตัวด้านหลังและท้ายยกเว้นส่ วนท้องที่ไม่มีจุดสี เลย
ลูกปลาแดงอายุ 40 วัน ขนาดยาว 44.19 มิ ลลิเมตร (รู ปที่ 9 ค) ลูกปลาจะมีลกั ษณะที่เหมือนกับปลา
ตัวเต็ม วัย เพี ยงแต่อวัยวะสื บ พันธุ์ ยงั ไม่ มี การเจริ ญ พัฒ นาขึ้ นมา ลู กปลามี หนวดที่ ส้ ั นยาวไม่ ถึงปลายสุ ดของ
กระดูกปิ ดกระพุ่งแก้ม ปากที่ค่อนข้างกว้าง กระดูกขากรรไกรบนยาวมาจนถึง ส่ วนหน้าของลูกตา และจุดสี ที่
แพร่ กระจายอยูท่ วั่ ไปบนหัวด้านบน และบนลาตัว
1.3 การเจริ ญพัฒนาของลูกปลาก้างพระร่ วงวัยอ่อน
ตัวอย่างของลู ก ปลาก้างพระร่ วงที่ น ามาใช้ใ นการศึ ก ษานั้น ได้ม าจากการทดลองเพาะพัน ธุ์ ใ น
ช่วงแรกของการเพาะพันธุ์ และตัวอย่างหลังจากอายุ 5 วัน ได้ม าจากตัวอย่างที่เก็บจากธรรมชาติ นามาศึกษา
เพาะพันธุ์ลาดับตามการเจริ ญพัฒนาของลูกปลา
ลูกปลาก้างพระร่ วงอายุ 6 ชัว่ โมง ขนาดยาว 3.63 มิ ลลิ เมตร (รู ปที่ 10 ก) ลูกปลามี ลาตัวเรี ยวยาว
ส่ วนหัวยังไม่แยกออกจากถุงอาหารสารองที่เป็ นทรงกลมรู ปไข่ หลังถุงอาหารสารองจะมีท่อเปิ ดของทางเดิน
อาหารออกสู่ ด้านล่ างของล าตัว ตาเริ่ ม ปรากฏขึ้ นมาแต่ยงั ไม่ มีสี ดา มี หนวดที่ ข ากรรไกรบนเกิ ดขึ้นมา 1 คู่ มี
กล้ามเนื้ อทั้งหมด 49 มัด และมีเยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งหุ ้มอยู่ทวั่ ทั้งตัว ไม่มีจุดสี ปรากฏอยู่บนหัวหรื อลาตัวของลูก
ปลา
ลูกปลาก้างพระร่ วงอายุ 1 วัน ขนาดยาว 4.06 มิลลิเมตร (รู ปที่ 10 ข) ส่ วนหัวของลู กปลาได้แยก
ออกจากถุงอาหารสารอง ตามีสีดา ปากเริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา อาหารสารองได้ถูกดูดซึ มไปใช้ทาให้ถุงอาหาร
สารองมีขนาดเล็กลง กระดูกหางท่อนสุ ดท้ายเป็ นเส้นตรง ครี บหู ได้ปรากฏขึ้นมามีกล้ามเนื้ อทั้งหมด 50 มัด เยื่อ
หุม้ ตัวในแนวตั้งยังคงปรากฏอยู่ จุดสี เริ่ มมีปรากฏขึ้นที่บนหัวของลูกปลาเล็กน้อย
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ลูกปลาก้างพระร่ วงอายุ 3 วัน ขนาดยาว 5.58 มิลลิเมตร (รู ปที่ 10 ค) ส่ วนที่มีการพัฒนาอย่างเห็น
ได้ชัดของลูกปลา คือ ส่ วนหัวของลูกปลาที่แยกออกมาจากถุงอาหารสารองได้มีการเจริ ญพัฒนาไปตามปกติ
หนวดที่ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างมีการเจริ ญพัฒ นาขึ้นมาแต่ยงั มีขนาดค่อนข้างเล็ก ขากรรไกรบนและ
ล่างเริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา กระดูกท่อนสุ ดท้ายของหางยังเป็ นแท่งตรง เยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งหุ ้มห่อทั้งลาตัว มีจุดสี
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยบนส่ วนหัวและกระเพาะอาหารตอนหน้า มีกล้ามเนื้อทั้งหมด 50 มัด
ลูกปลาก้างพระร่ วงอายุ 5 วัน ขนาดยาว 7.89 มิลลิเมตร (รู ปที่ 10 ง) สิ่ งที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาจาก
เดิม คือ ถุงอาหารสารองได้ยุบไปจนหมด อวัยวะท่อทางเดินอาหารได้มีการพัฒนาขึ้นมาแล้ว ขากรรไกรบนและ
ล่างมีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม กระดูกกระพุง้ แก้มเริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา กระดูกปลายหางท่อนสุ ดท้ายเริ่ มมีการ
โค้งงอขึ้นด้านบนและกระดูกเสริ มความแข็งแรงของหางก็ได้เริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา มีกล้ามเนื้ อทั้งหมด 50 มัด
เยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งหุม้ อยูท่ วั่ ตัว จุดสี พบมากขึ้นบนหัวและกระเพาะอาหารตอนหน้า
ลูกปลาก้างพระร่ วงจากธรรมชาติ ขนาดยาว 9.60 มิลลิเมตร (รู ปที่ 11 ก) สิ่ งที่ลูกปลามีการพัฒนาก็
คือ ส่ วนหัวซึ่ งมีการพัฒนาของขากรรไกรบนและล่างให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดี กระดูกเสริ มความแข็งแรง
ของหางได้มี ก ารพัฒ นาขึ้ น มาและเริ่ ม มี ก้านครี บ หางเกิ ดขึ้ น ในขณะที่ ฐานของครี บ ก้นได้มี ก ารพัฒ นาอยู่ที่
ด้านล่างของลาตัวในเยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้ง และเยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งที่ บริ เวณหางก็เริ่ มมี การเปลี่ ยนรู ปเพื่อที่ จะ
พัฒนาไปเป็ นครี บหางต่อไป จุดสี พบมากขึ้นบนหัวและด้านหน้าของกระเพาะ
ลูกปลาก้างพระร่ วงจากธรรมชาติ ขนาดยาว 12.13 มิลลิเมตร (รู ปที่ 11 ข) ลูกปลามีการพัฒนาครี บ
หลังขึ้นมา โดยเยื่อบุตวั ในแนวดิ่งที่บริ เวณที่จะเป็ นครี บหลังได้เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างไป ครี บก้นมีการพัฒนาของ
ก้านครี บขึ้นมาพร้อมกับครี บหางซึ่งได้มีการพัฒนาก้านครี บเช่นกัน จุดสี ปรากฏขึ้นที่ดา้ นบนของหัว
ลูกปลาก้างพระร่ วงจากธรรมชาติ ขนาดยาว 15.70 มิลลิเมตร (รู ปที่ 11 ค) ลูกปลามีการพัฒนารู จมูก
ขึ้นมาให้เห็ นเป็ นรู ขนาดใหญ่อยู่ที่ด้านหน้าของลูกตา ครี บหลังและครี บหู มีการพัฒนาของก้านครี บขึ้นมาใน
ขณะที่ครี บก้นมีการพัฒนาเพิ่มจานวนก้านครี บขึ้นมา เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งได้มีการแนบชิดบริ เวณที่เป็ นครี บหลัง
และครี บหางปรากฏเป็ นแพนหางที่มี เพียง 1 lobe จุดสี เพิ่มขึ้นบนหัวและเพิ่มต่อขึ้นไปบริ เวณต่อระหว่างหัวกับ
ลาตัว
ลูกปลาก้างพระร่ วงจากธรรมชาติ ขนาดยาว 18.42 มิ ลลิ เมตร (รู ปที่ 11 ง) สิ่ งที่ มีการพัฒนาอย่าง
เห็นได้ชดั บนตัวลูกปลา คือ รู จมูกที่เห็นได้ชดั เจนขึ้น ก้านครี บหางพัฒนาขึ้นมาครบจานวนก้านครี บหลัก และ
แพนหางกาลังแบ่งเป็ น 2 lobe ก่อนที่จะพัฒนาไปเป็ นรู ปส้อม (fork) ครี บหลังพัฒนาก้านครี บเห็นได้ชดั เจน ครี บ
หู กาลังพัฒนาก้านครี บ และครี บก้นมีการพัฒนาจานวนก้านครี บจนเกือบจะครบ เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งหลังครี บ
หลังกาลังลดขนาดลงไป จุดสี พบเพิ่มขึ้นและกระจายอยูบ่ นหัวด้านหลังส่ วนต่อระหว่างหัวกับลาตัวของลูกปลา
ลู ก ปลาก้ า งพระร่ ว งจากธรรมชาติ ขนาดยาว 23.74 มิ ล ลิ เมตร (รู ป ที่ 12 ก) ลู ก ปลามี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่ครี บต่าง ๆ คือ ก้านครี บหู ก้านครี บหลัง และก้านครี บก้น ได้พฒั นาขึ้นมาจนครบสมบูรณ์ เยื่อหุ้ม
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ตัวในแนวตั้งที่หลังครี บหลังได้ลดขนาดลงไปโดยตอนหน้าได้แนบไปกับตัวลูกปลาแล้ว จุดสี เพิ่มขึ้นที่ส่วน
หน้าของหัวที่ริมฝี ปากบนและล่าง และเพิม่ ขึ้นที่ดา้ นบนของลาตัวส่ วนหน้า
ลูกปลาก้างพระร่ วงจากธรรมชาติ ขนาดยาว 29.38 มิลลิเมตร (รู ปที่ 12 ข) ส่ วนที่มีการพัฒนาของ
ลูกปลา คือ ครี บท้องได้มีการพัฒนาขึ้นที่บริ เวณส่ วนท้องหน้ารู เปิ ดของทวาร จมูกซึ่งเดิมเป็ นรู เดียวขนาดใหญ่ได้
มีการคอดลงตรงกลางของรู จมูกเพื่อทาให้รูจมูกแบ่งออกเป็ น 2 รู เยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งลดขนาดลงมากขึ้นกว่าเดิม
จุดสี เพิ่มขึ้นบนหัวและส่ วนหลังของลูกปลายาวไปเกือบจรดส่ วนหาง
ลูกปลาก้างพระร่ วงจากธรรมชาติ ขนาดยาว 34.95 มิลลิเมตร (รู ปที่ 12 ค) รู จมูกของลูกปลาได้แบ่ง
ออกเป็ น 2 รู โดยเด็ดขาดและเคลื่อนห่างออกจากกันเล็กน้อย ครี บหลังไม่ได้มีการโตขึ้นในขณะที่ครี บท้องโตขึ้น
กว่าเดิม และมีการพัฒนาของก้านครี บขึ้นมา จุดสี ยงั คงเพิ่มขึ้นที่ดา้ นบนของหัวและลาตัวด้านหลัง
ลูกปลาก้างพระร่ วงจากธรรมชาติ ขนาดยาว 44.24 มิลลิเมตร (รู ปที่ 12 ง) ลูกปลาจะมีลกั ษณะต่าง ๆ
ที่คล้ายกับปลาขนาดใหญ่ ซึ่ งมีหัวขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับตัวปลา จุดสี ดาจะปรากฏอยู่ที่บนหัวด้านบน
และลาตัวด้านบนเท่านั้น ครี บหลังและครี บท้องมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของลาตัว หนวดที่ขากรรไกรบน
ยาวเลยจุดเริ่ มต้นของครี บก้น
1.3 การเจริ ญพัฒนาของลูกปลาชะโอนวัยอ่อน
ลูกปลาชะโอนที่ ได้จากการเก็บตัวอย่างจากการทดลองเพาะพันธุ์ที่เก็บขึ้นมาเพื่อศึกษาการพัฒนา
ของรู ปร่ างลักษณะภายนอก สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ คือ
ลูกปลาชะโอนที่แรกฟักออกจากไข่ (รู ปที่ 13 ก) ขนาดยาวประมาณ 3.61 มิลลิเมตร มีลาตัวเรี ยวยาว
และมี ถุง อาหารส ารอง (yolk sac) เป็ นก้อ นกลมปรากฏอยู่ที่ ตอนหน้าของล าตัว และมี ท่ อเปิ ดไปเปิ ดออกที่
ประมาณกึ่งกลางลาตัว หัวยังไม่แยกออกจากถุงอาหารสารอง ลูกตายังไม่ปรากฏให้เห็นกระดูกหางเป็ นแท่งตรง
มีเยือ่ หุม้ ลาตัวในแนวตั้งคลุมอยูท่ วั่ ทั้งลาตัว มีมดั กล้ามเนื้อปรากฏขึ้นมา 35 มัด ไม่มีจุดสี ปรากฏอยูบ่ นลาตัว
ลูกปลาชะโอนอายุ 12 ชัว่ โมง (รู ปที่ 13 ข) ขนาดยาวประมาณ 4.25 มิ ลลิเมตร ลาตัวเรี ยวยาว หัว
แยกออกจากถุงอาหารอย่างชัดเจน ตาเริ่ มพัฒนาขึ้นมาเป็ นรู ปกลมแต่ยงั ไม่มีสี หนวดเริ่ มพัฒนาขึ้นมาให้เห็น ช่อง
เปิ ดอยู่ที่ประมาณกึ่งกลางตัว ถุงอาหารสารองเริ่ มเล็กลงเล็กน้อย กระดูกหางยังเป็ นแท่งตรง มีเยื่อหุ้มลาตัวใน
แนวตั้งคลุ ม อยู่ท ั่วทั้งตัว มี ม ัดกล้ามเนื้ อประมาณ 40 มัด เริ่ ม มี จุดสี ป รากฏอยู่บ นหัวและบนถุ งอาหารส ารอง
ด้านบนเล็กน้อย
ลูกปลาชะโอนอายุ 1 วัน (รู ปที่ 13 ค) ขนาดยาวประมาณ 5.69 มิลลิเมตร ลาตัวยังคงเรี ยวยาวส่ วน
หัวจะเป็ นส่ วนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดอย่างเห็นได้ชัด คือ ตาได้พฒั นาขึ้นมามีจุดสี ดาเห็ นได้ชดั ปากได้
พัฒนาขึ้นมาพร้อมกับหนวดซึ่ งพัฒนาขึ้นมาก่อนจนครบ ครี บหู ได้พฒั นาขึ้นมาให้เห็นชัดเจน ถุงอาหารสารอง
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ลดขนาดลงมาก กระดูกหางยังเป็ นแท่งตรง มีเยื่อหุ ้มลาตัวในแนวตั้งคลุมอยู่ทวั่ ทั้งลาตัว มีมดั กล้ามเนื้ อทั้งหมด
45 มัด มีจุดสี ปรากฏมากขึ้นบนหัวและกึ่งกลางลาตัวตอนหน้าเล็กน้อย
ลูกปลาชะโอนอายุ 3 วัน (รู ปที่ 13 ง) ขนาดยาวประมาณ 7.04 มิลลิเมตร ลูกปลาในระยะนี้ไม่พบถุง
อาหารสารอง ลาตัวของลูกปลายังคงเรี ยวยาว ซึ่ งที่มีการพัฒนาบนส่ วนหัว คือ ส่ วนหัวจะยืดยาวขึ้น รู จมูกซึ่ ง
เจริ ญขึ้นมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน ขากรรไกรบนเริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา เยื่อหุม้ ลาตัวในแนวตั้งบนด้านหลังส่ วนที่
ตรงข้ามกับช่องเปิ ดจะเริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมาของครี บหลัง กระดูกหางเริ่ มโค้งงอขึ้น มีมดั กล้ามเนื้ อทั้งหมด 50
มัด จุดสี ปรากฏมากขึ้นบนหัว แก้มและบนลาตัวตอนหน้าของลาตัว
ลูกปลาชะโอนอายุ 4 วัน (รู ปที่ 14 ก) ขนาดยาวประมาณ 8.20 มิลลิเมตร สิ่ งที่พฒั นาขึ้นมาบนตัว
ปลาได้แก่ ขากรรไกรล่างที่พฒั นาขึ้นมาจนปากสามารถใช้งานได้ดี ครี บหลังที่ได้มีการแบ่งตัวออกมาจากเยื่อหุ้ม
ลาตัวในแนวตั้งอย่างชัดเจน นอกจากนั้นฐานของครี บก้นก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาให้เห็นตั้งแต่หลังช่องเปิ ดไปจน
จรดกระดูกหาง และที่ ใต้กระดูกหางซึ่ งโค้งงอขึ้นก็มีกระดูกเสริ มความแข็งแรงพัฒนาขึ้นมาจนครบ และก้าน
ครี บหางก็เริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา พบมัดกล้ามเนื้ อทั้งหมด 50 มัด จุดสี มีเพิ่มขึ้นบนหัวบริ เวณที่ต่อกับลาตัว ลาตัว
ด้านบนและที่บริ เวณกลางตัวบนเยือ่ กั้นระหว่างมัดกล้ามเนื้อด้านบนตอนหน้า
ลูกปลาชะโอนอายุ 5 วัน (รู ปที่ 14 ข) ขนาดยาวประมาณ 9.56 มิลลิเมตร ลูกปลาได้พฒั นาก้านครี บ
หลังขึ้นมาในบริ เวณที่จะพัฒนาเป็ นครี บหลังซึ่ งแยกออกมาจากเยือ่ หุ ้มลาตัวในแนวตั้ง ก้านครี บก้นได้พฒั นาขึ้น
มาในบริ เวณที่อยูห่ ลังจากช่องเปิ ดไปทางด้านท้ายของลาตัว ก้านครี บหางได้พฒั นาขึ้นมาและรู ปร่ างของครี บหาง
ก็กาลังมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีมดั กล้ามเนื้ อทั้งหมด 50 มัด และจุดสี เพิ่มขึ้นบนหัวบริ เวณที่ต่อกับลาตัว
และบนลาตัวตามเยือ่ กั้นระหว่างมัดกล้ามเนื้อด้านบนของกึ่งกลางตัว
ลูกปลาชะโอนอายุ 7 วัน (รู ปที่ 14 ค) ขนาดยาวประมาณ 11.40 มิ ลลิ เมตร สิ่ งที่ ลูกปลาได้มีการ
พัฒ นาขึ้นมาอย่างเห็ นชัดได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของครี บหางที่ กาลังจะเปลี่ ยนไปเป็ นหางแบบปลาย
แหลมทั้ง 2 ด้าน เยื่อหุ ้มลาตัวในแนวตั้งบริ เวณด้านหลังได้ลดขนาดลง ก้านครี บก้นได้มีการพัฒนาขึ้นมากจน
ใกล้จะสมบูรณ์ มัดกล้ามเนื้ อด้านหน้าไม่สามารถมองเห็ นได้ เนื่ องจากจุ ดสี ได้เพิ่มมากขึ้นมาปกคลุมหัวและ
ด้านหน้าของลาตัวไปประมาณกึ่งหนึ่งของลาตัว
ลูกปลาชะโอนอายุ 9 วัน (รู ปที่ 14 ง) ขนาดยาวประมาณ 14.26 มิลลิเมตร ลูกปลาได้มีการพัฒนา
ก้านครี บของครี บหลักส่ วนใหญ่ครบสมบูรณ์แล้ว เช่น ครี บหลัง ครี บก้น และครี บหาง ส่ วนครี บหู ซ่ ึ งได้มีการ
พัฒนาให้เห็ นมาก่อนครี บอื่น ๆ ตั้งแต่ยงั มีขนาดเล็กนั้นเริ่ มจะมีการพัฒนาในระยะนี้ โดยมีการพัฒนาของก้าน
ครี บขึ้นมา และครี บท้องก็เริ่ มจะมีการพัฒนารู ปร่ างของครี บขึ้นมาจากเยือ่ หุ ้มลาตัวในแนวตั้งบริ เวณหน้าช่องเปิ ด
ของลาตัว จุดสี เพิ่มมากขึ้นบนหัว ลาตัว โดยเฉพาะด้านหลังของลาตัวจะมีปริ มาณการเพิ่มของจุดสี มากกว่าด้าน
ท้อง กระดูกหางยังคงปรากฏให้เห็นแต่มีขนาดเล็กลงมาก
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ลูกปลาชะโอนอายุ 12 วัน (รู ปที่ 15 ก) ขนาดยาวประมาณ 18.70 มิลลิเมตร ลูกปลามีการพัฒนาใน
ส่ วนของครี บท้องซึ่งเริ่ มจะพัฒนามาเป็ นรู ปครี บท้องขนาดเล็กที่ยนื่ ยาวออกมาจากลาตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่ วน
เยื่อหุ ้มลาตัวในแนวตั้งด้านหลังก็จะลดขนาดลงมากจนเกือบจะหมดไป จุดสี ดาจะเพิ่มมากขึ้นบนลาตัวด้านบน
และบนครี บก้นเป็ นแถบดาอยู่ที่กลางครี บในแนวนอน ครี บหางได้พฒั นารู ปร่ างมาจนเห็นว่าส่ วนบนจะยาวกว่า
ส่วนล่างและถอดเว้าตรงกลางซึ่งเป็ นการพัฒนาซึ่งยังไม่ครบถ้วนตามปกติ
ลูกปลาชะโอนอายุ 15 วัน (รู ปที่ 15 ข) ขนาดยาวประมาณ 25.09 มิลลิเมตร ลูกปลายังคงพัฒนาส่วน
ของครี บท้องให้มีขนาดใหญ่ข้ ึน เยื่อหุ ้มลาตัวในแนวตั้งยังปรากฏอยู่แต่มีขนาดเล็กลง ส่ วนที่มีการพัฒนาอย่าง
เห็นได้ชดั คือ รู จมูกได้แบ่งออกเป็ น 2 รู และเคลื่อนที่ออกมาค่อนข้างไกลจากกัน ซึ่งจะเป็ นทางผ่ านของน้ าเข้า
ด้านหน้าและออกด้านหลัง ซึ่ งภายในจมูกจะมีอวัยวะรับกลิ่นจากน้ าที่ยื่นออกไป จุดดายังคงเพิ่มขึ้นบนหัวและ
ลาตัวโดยเฉพาะบริ เวณที่เหนือครี บหูจะมีจุดสี ดามารวมกันมากขึ้น
ลูกปลาชะโอนอายุ 19 วัน (รู ปที่ 15 ค) ขนาดยาวประมาณ 33.65 มิลลิเมตร ลู กปลาได้พฒั นาก้าน
ครี บท้องขึ้นมาและเยื่อหุ ้มลาตัวในแนวตั้งได้ลดขนาดลงมากจนเกือบหมด จุดสี จะมีการจัดรู ปแบบขึ้น คือ ส่ วน
ใหญ่จะอยูท่ ี่ดา้ นหลังของลาตัวมากกว่าส่ วนท้อง และที่ปลายหางจะมีจุดสี เพิ่มมากขึ้น
ลูกปลาชะโอนอายุ 23 วัน (รู ปที่ 15 ง) ขนาดยาวประมาณ 37.68 มิลลิ เมตร ลูกปลามีการพัฒนาของ
ก้านครี บท้องครบถ้วนแต่ยงั ขนาดยังเล็กอยู่ และมีการเพิ่มของจุดสี โดยเฉพาะที่เหนื อครี บหู ซ่ ึ งจะกลายเป็ นกลุ่ม
จุดดาขนาดใหญ่ในอนาคต
ลูกปลาชะโอนอายุ 31 วัน (รู ปที่ 16 ก) ขนาดยาวประมาณ 43.17 มิ ลลิเมตร สิ่ งที่ มีการพัฒนาใน
ระยะนี้ คื อ ครี บ ท้อ งที่ มี ก ารพัฒ นาขึ้ น มาจนพร้ อ มที่ จ ะใช้ ง านได้ และครี บ หางได้พ ัฒ นารู ป ร่ า งขึ้ น มาให้
เหมือนกับตัวขนาดเล็กมากที่สุด จุดสี เพิ่มขึ้นมากบนลาตัวด้านบนที่ครี บหลังและครี บก้น
ลูกปลาชะโอนอายุ 40 วัน (รู ปที่ 16 ข) ขนาดยาวประมาณ 46.78 มิลลิเมตร รู ปร่ างภายนอกของลูก
ปลาจะคล้ายกับลูกปลาชะโอนขนาดเล็กมากสิ่ งที่ยงั ต่างกันคือลักษณะของรู ปแบบสี ภายนอกเท่านั้น
ลูกปลาชะโอนอายุ 50 วัน (รู ปที่ 16 ค) ขนาดยาวประมาณ 53.08 มิลลิเมตร เป็ นลูกปลาชะโอน
ขนาดเล็กที่มีลกั ษณะต่าง ๆ เหมือนกับพ่อ – แม่ทุกประการยกเว้นแต่อวัยวะสื บพันธุ์ยงั ไม่มีการพัฒนาขึ้นมา จุด
ดาที่เหนือครี บหูจะเป็ นลักษณะสาคัญที่ใช้ในการจาแนกชนิดของมันได้
1.5 การเจริ ญพัฒนาของลูกปลาชะโอนหินวัยอ่อน
การเจริ ญพัฒนาของลูกปลาชะโอนหิ นวัยอ่อน (Silurichthys schreideri Volz 1904) ตัวอย่างได้มา
จากการเพาะพันธุ์ท้ งั หมด สิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาของลักษณะภายนอกของลูกปลาที่สาคัญ คือ
ลูกปลาชะโอนหิ นอายุ 12 ชัว่ โมง ขนาดยาว 5.11 มิลลิเมตร (รู ปที่ 17 ก) ลูกปลามีลาตัวเรี ยวยาว ถุง
อาหารสารองค่อนข้างกลม หัวเริ่ มแยกออกจากถุงอาหารสารอง ปากเริ่ มมี การพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับหนวดที่
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ขากรรไกรบน ตากลมยังไม่มีสีดา หลังถุงอาหารสารองจะมีท่อเปิ ดของทางเดินอาหารปรากฏอยู่ที่ส่วนล่างของ
ลาตัว มีกล้ามเนื้ อทั้งหมด 54 มัด มีเยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งหุม้ อยู่ท้ งั ตัว พบจุดสี ดาอยูท่ ี่บนหัวเป็ นจุดติดกันอย่างไม่มี
ระเบียบ และมีแถบดาเล็ก ๆ อยูท่ ี่ลาตัวด้านบนบริ เวณใกล้กบั หัว
ลูกปลาชะโอนหิ นอายุ 1 วัน ขนาดยาว 5.39 มิลลิเมตร (รู ปที่ 17 ข) สิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงบนตัว
ลูกปลา คือ ส่ วนหัวแยกออกจากถุงอาหารสารอง และมี การพัฒนาของขากรรไกรบนและล่าง หนวดก็มีการ
พัฒนาของหนวดที่ ขากรรไกรล่างขึ้นมา อาหารสารองได้ถูกดู ดซึ มไปใช้ทาให้ถุงอาหารสารองมี ขนาดเล็กลง
ครี บหู ปรากฏให้เห็น กระดูกหางท่อนสุ ดท้ายยังเป็ นแท่งตรง มีกล้ามเนื้ อทั้งหมด 56 มัด เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งมี
ปรากฏอยูท่ วั่ ตัว จุดสี ดามีเพิ่มขึ้นบนหัวในลักษณะที่เป็ นจุดดาต่อกันอย่างไม่เป็ นระเบียบ
ลูก ปลาชะโอนหิ น อายุ 2 วัน ขนาดยาว 6.09 มิ ล ลิ เมตร (รู ปที่ 17 ค) ลูก ปลามี ก ารเปลี่ ยนแปลง
ลักษณะภายนอกหลายส่ วนด้วยกัน คือ จมูกเริ่ มมี การพัฒนาขึ้นมาเป็ นรู ขนาดใหญ่รูเดี ยว ถุงอาหารสารองลด
ขนาดเล็กลงจากเดิม กระดูกหางท่อนสุ ดท้ายได้มีการโค้งงอขึ้นเพื่อจะพัฒนาไปเป็ นครี บหางต่อไป ฐานของครี บ
ก้นได้พฒั นาขึ้นมา จุดสี เพิม่ ขึ้นบนหัว เยือ่ บุช่องท้องและบนลาตัว
ลูกปลาชะโอนหิ นอายุ 3 วัน ขนาดยาว 6.73 มิลลิเมตร (รู ปที่ 17 ง) ลูกปลามีการใช้อาหารสารองไป
มากจนถุงอาหารสารองมีขนาดเล็กมาก กระดูกขากรรไกรบนและล่างมี การพัฒนา กระดูกกระพุ ง้ แก้มมีการ
พัฒนาไปจนสมบูรณ์ รู จมูกมีการเริ่ มที่ จะคอดกลางเพื่อแบ่งออกเป็ น 2 รู ในอนาคต กระดูกเสริ มความแข็งแรง
ของหางได้มีการพัฒนาขึ้นมาให้เห็ น เยื่อบุตวั ในแนวตั้งบริ เวณหางได้มีการพัฒนารู ปร่ างไปเพื่อเป็ นแพนหาง
ของลูกปลา ฐานของครี บก้นได้มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วแต่ยงั ไม่มีกา้ นครี บเกิดขึ้น จุดสี ดาเพิ่มมากขึ้นบนหัวเกือบ
ทั้งหมดและบนลาตัวด้านหลังของลูกปลา
ลูกปลาชะโอนหิ นอายุ 4 วัน ขนาดยาว 7.49 มิลลิเมตร (รู ปที่ 18 ก) สิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัว
ลูกปลา คือ จมูกได้คอดกลางใกล้จะแบ่งเป็ น 2 รู ออกจากกัน กระดูกขากรรไกรบนและล่างได้พฒั นาจนสมบูรณ์
และอาหารในถุงอาหารสารองได้ถูกใช้ไปจนหมด และถุงอาหารสารองได้ยุบหายไป ฐานของครี บหลังได้เริ่ มมี
การพัฒนาขึ้นมา และเยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งที่บริ เวณหางได้มีการเปลี่ยนรู ปร่ างไปเป็ นแพนหาง ก้านครี บหางกาลัง
มีการพัฒนาขึ้นมา จุดสี เพิ่มมากขึ้นบนหัวและลาตัว
ลูกปลาชะโอนหิ นอายุ 5 วัน ขนาดยาว 9.94 มิลลิเมตร (รู ปที่ 18 ข) จมูกของลูกปลาได้แบ่งออกเป็ น
2 รู และแยกออกจากกัน ครี บก้นเริ่ มมีการพัฒนาของก้านครี บจากตอนหน้าของครี บบริ เวณที่ ใกล้กับช่ องเปิ ด
ก้านครี บหางได้พฒั นาขึ้นมาจนครบ และเยื่อบุตวั ในแนวตั้งที่บริ เวณครี บหลังได้พฒั นารู ปร่ างไปเป็ นครี บหลัง
อย่างชัดเจน จุดสี ดาเพิม่ ขึ้นบนหัวและลาตัวจนมองเห็นลาตัวเป็ นสี ดาแต่ส่วนท้องยังไม่มีสีดาไปปกคลุม
ลูกปลาชะโอนหิ นอายุ 7 วัน ขนาดยาว 11.96 มิลลิเมตร (รู ปที่ 18 ค) ลูกปลามีการพัฒนาก้านครี บ
หลังและก้านครี บหู ข้ ึนมา ในขณะเยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งบริ เวณหลังได้ลดขนาดลงเพื่อให้แนบกับลาตัว ก้านครี บ
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ก้นได้มีการพัฒนาจานวนมากขึ้นกว่าเดิม จุดสี เพิ่มขึ้นบนส่ วนหัวและลาตัวของลูกปลา ยกเว้นส่ วนท้องที่ยงั คง
ไม่มีจุดสี ดาปกคลุม
ลูกปลาชะโอนหิ นอายุ 9 วัน ขนาดยาว 15.00 มิลลิเมตร (รู ปที่ 18 ง) สิ่ งที่ลูกปลาได้มีการพัฒนามาก
ไปกว่าเดิม คือ ก้านครี บต่าง ๆ ที่ได้มีการพัฒนาจานวนมากขึ้นกว่าเดิมแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ที่บริ เวณครี บหูและครี บ
ก้น และเยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งที่ บริ เวณหลังครี บหลังได้ลดขนาดลงและเริ่ มแนบไปกับลาตัวด้านหลังของตัวลูก
ปลา จุดสี ดาเพิ่มขึ้นบนหัวและลาตัวจนมองเห็นเป็ นสี ดา
ลูกปลาชะโอนหิ นอายุ 12 วัน ขนาดยาว 20.40 มิลลิเมตร (รู ปที่ 19 ก) ลูกปลามีการพัฒนาครี บ ท้อง
ขึ้นมาที่บริ เวณด้านท้องหน้ารู เปิ ดของทวาร ในขณะที่กา้ นครี บหู ครี บหลัง และครี บก้นได้มีการพัฒนาขึ้นมาจน
ครบสมบูรณ์ และเยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งได้ลดขนาดลงแนบกับตัวลูกปลา จุดสี ดาครอบคลุมตัวลูกปลาจนมีสีดา
และมีกลุ่มจุดสี ดาขนาดใหญ่ที่เหนือครี บหู
ลูก ปลาชะโอนหิ นอายุ 15 วัน ขนาดยาว 24.00 มิ ล ลิ เมตร (รู ป ที่ 19 ข) ครี บ ก้นมี ข นาดใหญ่ ข้ ึ น
กว่าเดิมแต่ยงั ไม่มีกา้ นครี บเกิดขึ้น ครี บหางมีรูปร่ างแบบปลายตัดตรงลงมา (truncate) แต่ทว่าด้านบนจะยาวกว่า
ด้านล่างเล็กน้อยเยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งลดขนาดลงตลอดเวลา และลูกปลามีสีดา
ลูกปลาชะโอนหิ นอายุ 19 วัน ขนาดยาว 29.17 มิลลิเมตร (รู ปที่ 19 ค) ก้านครี บท้องของลูกปลาได้มี
การพัฒนาขึ้นมา เยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งก็ลดขนาดลงจนเกื อบจะมองไม่เห็ นและลาตัวเป็ นสี ดายกเว้นส่ วนท้อง
ด้านล่าง
ลูก ปลาชะโอนหิ นอายุ 27 วัน ขนาดยาว 38.71 มิ ล ลิ เมตร (รู ป ที่ 19 ง) ลูกปลามี ก ารพั ฒ นาของ
อวัยวะต่าง ๆ ไปจนกระทัง่ คล้ายกับปลาขนาดใหญ่ที่มีหนวดขากรรไกรบน 1 คู่ และหนวดที่ขากรรไกรล่าง 2 คู่
ครี บหลังมีขนาดค่อนข้างเล็ก ครี บหางเป็ นแบบปลายตัดที่ดา้ นบนยาวกว่าด้านล่างเล็กน้อย หัวและลาตัวมีสีดา
โดยเฉพาะที่เหนือฐานของครี บหูจะมีกลุ่มจุดสี ดาขนาดค่อนข้างใหญ่ปรากฏอยู่
1.6 การเจริ ญพัฒนาของลูกปลาเค้าดาวัยอ่อน
จากการศึกษาลูกปลาเค้าดาที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจากธรรมชาติ และการเพาะพันธุ์มีพฒั นาการ
ของรู ปร่ างลักษณะภายนอกตั้งแต่ระยะที่ถุงอาหารสารองยังปรากฏอยูถ่ ึงระยะลูกปลาขนาดเล็กดังนี้
ลูกปลาเค้าดาแรกฟั กออกจากไข่ ขนาดยาว 4.62 มิ ลลิเมตร (รู ปที่ 20 ก) ลูกปลามีลาตัวเรี ยวยาว
ส่ วนหัวยังไม่แยกออกจากถุงอาหารสารองซึ่งมีรูปกลม ไม่ปรากฏท่อเปิ ดของท่อทางเดินอาหาร ตายังไม่ปรากฏ
ให้เห็น กระดูกปลายหางยังเป็ นแท่งตรง มีกล้ามเนื้ อ 34 มัด มีเยื่อหุ ้มตัวในแนวตั้งหุ ้มอยู่ท้ งั ตัว ไม่มีจุดสี ปรากฏ
อยูบ่ นลาตัวหรื อส่วนใด ๆ เลย
ลูกปลาเค้าดา อายุ 6 ชัว่ โมง ขนาดยาว 5.41 มิลลิเมตร (รู ปที่ 20 ข) ลูกปลามีการพัฒนาส่ วนของหัว
คือ หัวแยกออกจากถุงอาหารสารองแล้ว ตาเริ่ มปรากฏขึ้น แต่ยงั ไม่มีจุดสี เกิดขึ้น หนวดที่ริมฝี ปากบน (maxilla
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barbel) เริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา ลาตัวเรี ยวยาว มีช่องเปิ ดพัฒนาขึ้นที่หลังถุงอาหารสารองที่ประมาณกล้ามเนื้อมัด
ที่ 12 ซึ่งพบว่ามีกล้ามเนื้อทั้งหมด 35 มัด จุดสี ยงั ไม่มีการพัฒนาขึ้น
ลูกปลาเค้าดา อายุ 12 ชัว่ โมง ขนาดยาว 6.43 มิลลิเมตร (รู ปที่ 20 ค) สิ่ งที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่าง
เห็นได้ชดั คือ ปากเริ่ มปรากฏขึ้นให้เห็ นชัดเจน ตามีจุดสี ดาปรากฏขึ้นเป็ นตาดา กระดูกกระพุง้ แก้ม ถุงอาหาร
สารองมีขนาดลดลง หนวดที่ริมฝี ปากบนมีขนาดยาวขึ้น จานวนมัดกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นเป็ น 38 มัด และช่องเปิ ด
ของท่อทางเดินอาหาร เปิ ดที่มดั กล้ามเนื้ อที่ 13 มีจุดสี ปรากฏขึ้นเล็กน้อยบนหัวและบริ เวณหลังลูกตาทั้งด้านบน
และด้านล่าง
ลูกปลาเค้าดา อายุ 1 วัน ขนาดยาว 7.35 มิลลิเมตร (รู ปที่ 20 ง) ขากรรไกรบนได้มีการพัฒนาขึ้นมา
อย่ า งชัด เจน กระดู ก ปิ ดกระพุ ้ง แก้ม พัฒ นามากขึ้ น กว่ า เดิ ม ครี บ หู เกิ ด ขึ้ น มาให้ เห็ น ชัด เจน หนวดใต้ค าง
(mandibular barbel) 2 คู่ กระดูกหางยังเป็ นแท่งตรงอยู่ พบกล้ามเนื้ อทั้งหมด 42 มัด และมีจุดสี ดาเพิ่มขึ้นที่บนหัว
บริ เวณของหัวต่อกับลาตัว และที่แนวกลางตัวยาวไปถึงบริ เวณกลางลาตัว
ลูกปลาเค้าดา อายุ 2 วัน ขนาดยาว 8.33 มิลลิเมตร (รู ปที่ 21 ก) ส่ วนหัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น
ได้ชดั คือ มีความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม อาหารสารองในถุงถูกใช้ไปจนหมด ขากรรไกรบนมีการพัฒนาขึ้นมาจน
สามารถใช้งานได้ดี กระดูกกระพุง้ แก้มมีการพัฒนาขึ้นมาก ท่อทางเดินอาหารได้พฒั นาไปจนสามารถใช้งานได้ดี
มีช่องจมูกเกิดขึ้นที่บริ เวณด้านหน้าของลูกตาข้างละ 1 ช่อง หนวดทั้ง 3 คู่ มีการเจริ ญเพิ่มขนาดขึ้น กระดูกหางยัง
เป็ นแท่ งตรง เยื่อหุ ้ มล าตัวในแนวตั้งบริ เวณด้านหลังตอนหน้าได้มี ก ารพัฒนาขึ้ นมาเป็ นครี บ หลัง และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างไปบริ เวณที่จะเป็ นครี บหลังและตอนท้ายของลาตัวที่จะกลายเป็ นครี บหาง จุดสี มีการเพิม่ มาก
ขึ้นบริ เวณส่ วนหัว เหนือลูกตา บริ เวณที่ต่อกับลาตัว เหนื อกระเพาะอาหาร และบริ เวณกลางตัวมีจุดดาปรากฏขึ้น
เป็ นแถบ
ลูกปลาเค้าดา อายุ 3 วัน ขนาดยาว 10.42 มิลลิเมตร (รู ปที่ 21 ข) สิ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้
ชัดในส่ วนของหัวมีความลาดชันมากขึ้นกว่าเดิม ช่องจมูกเพิ่มความยาว ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างมีการ
พัฒนาไปจนสามารถใช้งานได้ดี กระดูกปิ ดกระพุง้ แก้มมีการพัฒนาขึ้นจนสามารถใช้งานได้ดี ฐานของครี บก้น
เริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา กระดูกปลายหางมีการโค้งงอขึ้นด้านบนเพื่อให้มีการพัฒนาของกระดูกเสริ มความแข็งแรง
ของหางซึ่ งพัฒนาขึ้นมา มีจุดสี เพิ่มขึ้นที่บริ เวณหัว เหนื อกระเพาะอาหาร และที่บริ เวณกลางตัวเป็ นแถบเล็ก ๆ
ยาวในแนวนอนไปจนถึงประมาณกลางตัว
ลูกปลาเค้าดา อายุ 4 วัน ขนาดยาว 11.48 มิลลิเมตร (รู ปที่ 21 ค) มีการเปลี่ยนแปลงของครี บต่าง ๆ
ได้แก่ ครี บหู ครี บหลัง ครี บก้น และครี บหาง มีการพัฒนารู ปร่ างขึ้นมาอย่างเห็นได้ชดั และเริ่ มมีการพัฒนาของ
ก้านครี บ พบว่าครี บก้นมีกา้ นครี บเกิดขึ้นมา 25 ก้าน ส่ วนครี บหางนั้นหลังจากที่ กระดูกหางได้โค้งงอขึ้น และ
กระดู กเสริ มความแข็งแรงของหางได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ จมูกซึ่ งเดิมเป็ นรู เดี ยวได้เริ่ มมี การแบ่ ง
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ออกเป็ น 2 ช่อง โดยมีการคอดลงตรงกลางของช่องจมูก จุดสี เพิ่มขึ้นบนหัว เหนื อกระเพาะอาหาร และที่แถบ
กลางตัว เยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งมีการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างออกไปตามรู ปครี บต่าง ๆ ในแนวตั้ง
ลูกปลาเค้าดา อายุ 5 วัน ขนาดยาว 13.08 มิลลิเมตร (รู ปที่ 21 ง) ลูกปลาได้มีการพัฒนาครี บทั้งหมด
ขึ้นมาก โดยเฉพาะก้านครี บต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจนเกือบจะครบตามแต่ชนิ ดของมัน จุดสี มีการเพิ่มขึ้นที่บนส่ วนหัว
เป็ นแนวยาวหลังลูกตา เยื่อบุช่องท้องเหนื อกระเพาะอาหาร บนเยื่อหุ้มตัวด้านบนด้านหลัง ที่ฐานครี บก้น และที่
บริ เวณแถบยาวกลางตัวที่ยาวไปจนเกือบถึงหาง
ลูกปลาเค้าดา อายุ 7 วัน ขนาดยาว 17.72 มิลลิเมตร (รู ปที่ 22 ก) สิ่ งที่ มีการพัฒนาอย่างเห็ นได้ชัด
ของลูกปลาในระยะนี้ คือ ครี บท้องที่ เริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา หลังจากครี บหลัง ครี บอก มี การพัฒนาขึ้นมาใกล้
สมบูรณ์ ส่ วนครี บก้นและครี บ หางได้พฒ
ั นาไปจนสมบูรณ์ แล้ว จมูกแบ่งออกเป็ น 2 ช่อง อยู่ห่างกัน มากโดย
ลักษณะเป็ นท่อชี้ ไปด้านหน้าและด้านหลังอย่างเห็นได้ชดั เจน โดยรู หลังเปิ ดอยู่ที่หน้าลูกตา จุดสี พบกระจายอยู่
บริ เวณใต้ตาและด้านบนของส่ วนหัวเล็กน้อย บนลาตัวพบจุดสี ดาเป็ นแถบอยู่บนเยือ่ บุช่องท้อง และกระจายเป็ น
แนวยาวที่บริ เวณกลางลาตัวไปตลอดความยาวของลาตัว นอกจากนั้นพบจุดสี กระจายอยู่บนครี บหู และฐานของ
ครี บก้น เยือ่ บุลาตัวในแนวตั้งด้านบนเริ่ มลดขนาดลง
ลูกปลาเค้าดา อายุ 9 วัน ขนาดยาว 21.41 มิลลิเมตร (รู ปที่ 22 ข) ลูกปลามีการพัฒนาครี บท้องมาก
ขึ้นกว่าเดิม ก้านครี บทุกครี บมีการพัฒนาขึ้นมาจนสมบูรณ์ เช่นครี บก้นมีท้ งั หมด 64 ก้าน มีจุดสี เพิ่มขึ้นบนหัว
ฐานของครี บก้น และบริ เวณเยือ่ หุม้ ตัวในแนวตั้งด้านหน้า
ลูก ปลาเค้าดา อายุ 12 วัน ขนาดยาว 29.07 มิ ล ลิ เมตร (รู ปที่ 22 ค) เยื่อหุ ้ ม ตัวในแนวตั้งจะมี ก าร
พัฒนาไปมากที่สุด คือ มีการลดขนาดลงมากเหลือเฉพาะบริ เวณใกล้กบั ส่ วนหาง ผิวหนังได้มีการพั ฒนาขึ้นมาก
จนมองไม่เห็นมัดกล้ามเนื้ อ มีจุดสี ดาเพิ่มกระจายทัว่ ลาตัว และยังมีจุดที่รวมตัวกันเป็ นแถบดาที่เส้นกลางตัว และ
พบจุดสี หนาแน่นเป็ นกลุ่มอยูบ่ นครี บอก และฐานของครี บก้น
ลูกปลาเค้าดา อายุ 15 วัน ขนาดยาว 32.47 มิลลิเมตร (รู ปที่ 22 ง) ลูกปลามีการพัฒนาเยื่อหุ้มตัวใน
แนวตั้ง ซึ่ งได้ลดขนาดลงไปจนใกล้จะหุม้ ตัวหมด มีจุดสี เพิม่ ขึ้นที่บนครี บหลัง ครี บอก ฐานครี บก้น และบนครี บ
ก้น หนวดที่ขากรรไกรล่างลดขนาดลงจนยาวไม่ถึงมุมปาก
ลูกปลาเค้าดา อายุ 19 วัน ขนาดยาว 35.90 มิลลิเมตร (รู ปที่ 23 ก) ลูกปลามีลกั ษณะที่คล้ายกับลูก
ปลาขนาดเล็กแล้ว สิ่ งที่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น คือ จุดสี ที่ยงั คงเพิ่มมากขึ้นบนครี บหลัง ครี บอก ฐานครี บก้น บน
ครี บก้น และครี บท้อง
ลูกปลาเค้าดา อายุ 23 วัน ขนาดยาว 45.03 มิลลิเมตร (รู ปที่ 23 ข) สิ่ งที่มีการพัฒนาเพิม่ ขึ้นคือบริ เวณ
เหนือครี บหูมีจุดสี เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็ นรู ปกลม หนวดที่ขากรรไกรล่างลดขนาดจนหายไป 1 คู่

21
ลูกปลาเค้าดา อายุ 27 วัน ขนาดยาว 51.88 มิลลิเมตร (รู ปที่ 23 ค) ลูกปลาจะมีลกั ษณะเหมือนกับ
ลูกปลาขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็ นจานวนก้านครี บหรื อลักษณะอื่น ๆ จุดสี ดาที่เหนื อครี บอกจะเป็ นส่ วนที่พฒั นาขึ้น
มาหลังสุด
2. การจาแนกสกุลของลูกปลาวัยอ่ อนในวงศ์ ปลาเนื้ออ่ อน
จากข้อมูลการเจริ ญพัฒนาของลูกปลาวัยอ่อนในระยะต่าง ๆ สามารถจัดทาเป็ นคู่มือในการจาแนก
สกุลของลูกปลาวัยอ่อนในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Family Siluridae) ได้ดงั นี้ คือ (รู ปที่ 25-28)
ลูกปลาที่มีถุงอาหารสารอง (yolk sac stage)
ใช้มดั กล้ามเนื้อ จานวนมัดกล้ามเนื้อหน้าช่องเปิ ดของทวาร (pre anal myomere) ในการจาแนกสกุล
ของลูกปลาวัยอ่อนระยะที่มีถุงอาหารสารอง (รู ปที่ 25)
1. จานวน myomere มากกว่า 50 มัด
จานวน myomere น้อยกว่า 50 มัด
2. จานวน pre anal myomere 16 มัด
จานวน pre anal myomere 20 มัด
3. จานวน pre anal myomere น้อยกว่า 20 มัด
จานวน pre anal myomere มากกว่า 20 มัด
4. จานวน pre anal myomere 13 มัด
จานวน pre anal myomere 14 มัด
จานวน pre anal myomere 15 มัด

2
3
Belodontichthys
Silurichthys
4
Ompok
Wallago
Micronema
Kryptopterus

ลูกปลาวัยอ่ อนระยะแรก (pre larval stage)
ใช้จานวนมัดกล้ามเนื้ อทั้งหมด มัดกล้ามเนื้ อหน้ารู เปิ ดของทวาร (pre anal myomere) และจุ ดสี ที่
ปรากฏขึ้นมาบนตัวลูกปลา ในการจาแนกสกุลของลูกปลาในระยะนี้ (รู ปที่ 26)
ลูกปลาวัยอ่ อนระยะหลัง (post larval stage)
1. หางแบบส้อม (fork)
หางแบบตรง(truncate)
2. ครี บหลังมีขนาดเล็ก
ครี บหลังมีขนาดใหญ่

2
Silurichthys
3
4
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3. หนวดที่ขากรรไกรบนยาวไม่ถึงหลังกระดูกกระพุง้ แก้ม
หนวดที่ขากรรไกรบนยาวกว่าครี บหู
4. หนวดที่ขากรรไกรบนยาวไม่ถึงหลังกระดูกกระพุง้ แก้ม
ปากแคบ กระดูก maxilla ยาวไม่ถึงหน้าลูกตา
5. ปากกว้าง กระดูก maxilla ยาวถึงกึ่งกลางลูกตา
จมูกเป็ นหลอด บนลาตัวเป็ นจุดสี ดาทั้งตัว

Micronema
Kryptopterus
5
Ompok
Belodontichthys
Wallago

ลูกปลาขนาดเล็ก (juvenile stage)
1. หนวด maxillary barbel ยาวกว่ากระพุง้ แก้ม (Opercle)
หนวด maxillary barbel สั้น ยาวไม่ถึงสุ ดของริ มกระพุง้ แก้ม
2. ครี บหางแบบส้อม (fork)
ครี บหางตัดตรง (truncate)
3. ครี บหลังมีขนาดใหญ่
ครี บหลังมีขนาดเล็กหรื อไม่มี
4. ปากกว้าง กระดูกขากรรไกรบนยาวถึงกึ่งกลางลูกตา
ปากไม่กว้างมาก กระดูกขากรรไกรบนยาวไม่ถึงหน้าลูกตา
5. จมูกเป็ นหลอด กลางลาตัวมีแถบสี ดาตามความยาวลาตัว
จมูกเป็ นหลอด ตัวมีสีดาทั้งตัว

2
Micronema
3
Silurichthys
4
Kryptopterus
5
Ompok
Belodontichthys
Wallago
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รู ปที่ 1 ลัก ษณะโครงสร้ า งภายนอก (morphometric character) ของลู ก ปลาในวงศ์ ป ลาเนื้ ออ่ อ น (Family
Siluridae) ในระยะต่ า งๆ ก ระยะลู ก ปลาวัย อ่ อ นที่ มี ถุ ง อาหารส ารองปรากฏอยู่ (yolk sac stage)
ข ลูกปลาวัยอ่อนระยะแรก (pre larval stage) ค ลูกปลาวัยอ่อนระยะหลัง (post larval stage) และลูก
ปลาขนาดเล็ก (juvenile stage)
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รู ปที่ 2 ขั้น ตอนการเจริ ญ พัฒ นาของลู ก ปลาคางเบื อ น (Belodontichthy truncatus (Bleeker 1935)) จากการ
เพาะพันธุ์ ก ลูกปลาคางเบือนแรกฟั กออกจากไข่ ขนาดยาว 5.88 มิลลิเมตร ข ลูกปลาคางเบือนอายุ 6
ชั่ว โมง ขนาดยาว 6.09 มิ ล ลิ เมตร ค ลู ก ปลาคางเบื อ นอายุ 12 ชั่ ว โมง ขนาดยาว 6.36 มิ ล ลิ เมตร
และ ง ลูกปลาคางเบือนอายุ 1 วัน ขนาดยาว 6.90 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 3 ขั้นตอนการเจริ ญพัฒนาของลูกปลาคางเบือน (Belodontichthy truncatus (Bleeker 1935)) จากธรรมชาติ
ก ลูกปลาคางเบือน ขนาดยาว 7.82 มิลลิเมตร ข ลูกปลาคางเบือน ขนาดยาว 9.37 มิลลิเมตร ค ลูก
ปลาคางเบือน ขนาดยาว 10.79 มิลลิเมตร และ ง ลูกปลาคางเบือน ขนาดยาว 13.24 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 4 ขั้ น ตอนการเจริ ญพั ฒ นาของลู ก ปลาคางเบื อ น (Belodontichthys truncatus (Bleeker 1935)) จาก
ธรรมชาติ ก ลูกปลาคางเบือน ขนาดยาว 14.85 มิลลิเมตร ข ลูกปลาคางเบือน ขนาดยาว 16.61 มิลลิเมตร
ค ลูกปลาคางเบือน ขนาดยาว 18.64 มิลลิเมตร และ ง ลูกปลาคางเบือน ขนาดยาว 21.37 มิลลิเมตร

27

รู ปที่ 5 ขั้ น ตอนการเจริ ญ พั ฒ นาของลู ก ปลาคางเบื อ น (Belodontichthys truncatus (Bleeker 1935)) จาก
ธรรมชาติ ก ลู ก ปลาคางเบื อ น ขนาดยาว 24.91 มิ ล ลิ เมตร ข ลู ก ปลาคางเบื อ น ขนาดยาว 30.25
มิลลิเมตร และ ค ลูกปลาคางเบือน ขนาดยาว 42.29 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 6 ขั้น ตอนการเจริ ญ พัฒ นาของลู ก ปลาแดง (Micronema bleekeri (Gunther 1864)) จากการเพาะพัน ธุ์
ก ลูกปลาแดงแรกฟั กออกจากไข่ ขนาดยาว 4.24 มิลลิเมตร ข ลูกปลาแดงอายุ 1 วัน ขน าดยาว 4.38
มิลลิเมตร ค ลูกปลาแดงอายุ 2 วัน ขนาดยาว 5.47 มิลลิเมตร และ ง ลูกปลาแดงอายุ 3 วัน ขนาดยาว
6.22 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 7 ขั้น ตอนการเจริ ญ พัฒ นาของลู ก ปลาแดง (Micronema bleekeri (Gunther 1864)) จากการเพาะพัน ธุ์
ก ลูกปลาแดงอายุ 4 วัน ขนาดยาว 6.69 มิลลิเมตร ข ลูกปลาแดงอายุ 5 วัน ขนาดยาว 7.49 มิลลิเมตร
และ ค ลูกปลาแดงอายุ 7 วัน ขนาดยาว 8.46 มิลลิเมตร และ ง ลูกปลาแดงอายุ 9 วัน ขนาดยาว 11.75
มิลลิเมตร
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รู ปที่ 8 ขั้น ตอนการเจริ ญ พัฒ นาของลู ก ปลาแดง (Micronema bleekeri (Gunther 1864)) จากการเพาะพัน ธุ์
ก ลู ก ปลาแดงอายุ 12 วัน ขนาดยาว 13.90 มิ ล ลิ เมตร ข ลู ก ปลาแดงอายุ 15 วัน ขนาดยาว 16.76
มิลลิเมตร และ ค ลูกปลาแดงอายุ 19 วัน ขนาดยาว 20.85 มิลลิเมตร และ ง ลูกปลาแดงอายุ 23 วัน
ขนาดยาว 23.33 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 9 ขั้น ตอนการเจริ ญ พัฒ นาของลู ก ปลาแดง (Micronema bleekeri Gunther 1864)) จากการเพาะพัน ธุ์
ก ลู ก ปลาแดงอายุ 27 วัน ขนาดยาว 29.17 มิ ล ลิ เมตร ข ลู ก ปลาแดงอายุ 31 วัน ขนาดยาว 31.24
มิลลิเมตร และ ค ลูกปลาแดงอายุ 40 วัน ขนาดยาว 44.19 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 10

ขั้น ตอนการเจริ ญ พัฒ นาของลู ก ปลาก้ า งพระร่ ว งวัย อ่ อ น (Kryptopterus bichirris (Valenciennes
1840)) จากการเพาะพั น ธุ์ ก ลู ก ปลาก้ า งพระร่ ว งอายุ 6 ชั่ ว โมง ขนาดยาว 3.63 มิ ล ลิ เมตร
ข ลูก ปลาก้างพระร่ วงอายุ 1 วัน ขนาดยาว 4.06 มิ ลลิ เมตร และ ค ลูกปลาก้างพระร่ วงอายุ 3 วัน
ขนาดยาว 5.58 มิลลิเมตร และ ง ลูกปลาก้างพระร่ วงอายุ 5 วัน ขนาดยาว 7.89 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 11

ขั้น ตอนการเจริ ญ พัฒ นาของลูก ปลาก้างพระร่ วงวัย อ่อน (Kryptopterus bichirris (Valenciennes
1840)) จากธรรมชาติ ก ลูกปลาพระร่ วง ขนาดยาว 9.60 มิลลิเมตร ข ลูกปลาก้างพระร่ วง ขนาด
ยาว 12.13 มิลลิเมตร ค ลูกปลาก้างพระร่ วง ขนาดยาว 15.70 มิลลิเมตร และ ง ลูกปลาก้างพระร่ วง
ขนาดยาว 18.42 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 12

ขั้น ตอนการเจริ ญ พัฒ นาของลู ก ปลาก้างพระร่ วงวัย อ่ อน (Kryptopterus bichirris (Valenciennes
1840)) จากธรรมชาติ ก ลูก ปลาพระร่ วง ขนาดยาว 23.74 มิ ล ลิ เมตร ข ลูก ปลาก้างพระร่ วง
ขนาดยาว 29.38 มิลลิเมตร ค ลูกปลาก้างพระร่ วง ขนาดยาว 34.95 มิลลิเมตร และ ง ลูกปลา
ก้างพระร่ วง ขนาดยาว 44.24 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 13

ขั้นตอนการเจริ ญพัฒนาของลูกปลาชะโอนวัยอ่อน (Ompok bimaculatus (Bloch 1797)) จากการ
เพาะพันธุ์ ก ลูกปลาชะโอนแรกฟักออกจากไข่ ขนาดยาว 3.61 มิลลิเมตร ข ลูกปลาชะโอนอายุ
12 ชั่ว โมง ขนาดยาว 4.25 มิ ล ลิ เมตร ค ลู ก ปลาชะโอนอายุ 1 วัน ขนาดยาว 5.69 มิ ล ลิ เมตร
และ ง ลูกปลาชะโอนอายุ 3 วัน ขนาดยาว 7.04 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 14

ขั้นตอนการเจริ ญพัฒนาของลูกปลาชะโอนวัยอ่อน (Ompok bimaculatus (Bloch 1797)) จากการ
เพาะพันธุ์ ก ลูกปลาชะโอนอายุ 4 วัน ขนาดยาว 8.20 มิ ลลิเมตร ข ลูก ปลาชะโอนอายุ 5 วัน
ขนาดยาว 9.56 มิลลิเมตร ค ลูกปลาชะโอนอายุ 7 วัน ขนาดยาว 11.40 มิลลิเมตร และ ง ลูกปลา
ชะโอนอายุ 9 วัน ขนาดยาว 14.26 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 15

ขั้นตอนการเจริ ญพัฒนาของลูกปลาชะโอนวัยอ่อน (Ompok bimaculatus (Bloch 1797)) จากการ
เพาะพันธุ์ ก ลูกปลาชะโอนอายุ 12 วัน ขนาดยาว 18.70 มิลลิเมตร ข ลูกปลาชะโอนอายุ 15 วัน
ขนาดยาว 25.09 มิ ล ลิ เมตร ค ลู ก ปลาชะโอนอายุ 19 วัน ขนาดยาว 33.65 มิ ล ลิ เ มตร
และ ง ลูกปลาชะโอนอายุ 23 วัน ขนาดยาว 37.68 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 16

ขั้นตอนการเจริ ญพัฒนาของลูกปลาชะโอนวัยอ่อน (Ompok bimaculatus (Bloch 1797)) จากการ
เพาะพันธุ์ ก ลูกปลาชะโอนอายุ 31 วัน ขนาดยาว 43.17 มิลลิเมตร ข ลูกปลาชะโอนอายุ 40 วัน
ขนาดยาว 46.78 มิลลิเมตร ค ลูกปลาชะโอนอายุ 50 วัน ขนาดยาว 53.08 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 17

ขั้น ตอนการเจริ ญ พัฒ นาของลู ก ปลาชะโอนหิ น (Silurichthys schneideri Volz 1904) จากการ
เพาะพันธุ์ ก ลูกปลาชะโอนอายุ 12 ชัว่ โมง ขนาดยาว 5.11 มิลลิเมตร ข ลูกปลาชะโอนอายุ 1 วัน
ขนาดยาว 5.39 มิลลิเมตร ค ลูกปลาชะโอนอายุ 2 วัน ขนาดยาว 6.09 มิลลิเมตร และ ง ลูกปลา
ชะโอนหินอายุ 3 วัน ขนาดยาว 6.73 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 18

ขั้น ตอนการเจริ ญ พัฒ นาของลู ก ปลาชะโอนหิ น (Silurichthys schneideri Volz 1904) จากการ
เพาะพันธุ์ ก ลูกปลาชะโอนอายุ 4 วัน ขนาดยาว 7.49 มิลลิเมตร ข ลูกปลาชะโอนอายุ 5 วัน
ขนาดยาว 9.94 มิลลิเมตร ค ลูกปลาชะโอนอายุ 7 วัน ขนาดยาว 11.96 มิลลิเมตร และ ง ลูกปลา
ชะโอนหินอายุ 9 วัน ขนาดยาว 15.00 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 19

ขั้น ตอนการเจริ ญ พัฒ นาของลู ก ปลาชะโอนหิ น (Silurichthys schneideri Volz 1904) จากการ
เพาะพันธุ์ ก ลูกปลาชะโอนอายุ 12 วัน ขนาดยาว 20.40 มิลลิเมตร ข ลูกปลาชะโอนอายุ 15 วัน
ขนาดยาว 24.00 มิ ล ลิ เมตร ค ลู ก ปลาชะโอนอายุ 19 วัน ขนาดยาว 29.17 มิ ล ลิ เ มตร
และ ง ลูกปลาชะโอนหินอายุ 27 วัน ขนาดยาว 38.71 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 20

ขั้น ตอนการเจริ ญ พัฒ นาของลู ก ปลาเค้า ด า (Wallago leeri (Bleeker 1851)) จากการเพาะพัน ธุ์
ก ลู ก ปลาเค้าดาแรกฟั ก ออกจากไข่ ขนาดยาว 4.62 มิ ล ลิ เมตร ข ลู ก ปลาเค้าดาอายุ 6 ชั่วโมง
ขนาดยาว 5.41 มิ ล ลิ เมตร ค ลู ก ปลาเค้ า ด าอ ายุ 12 ชั่ ว โมง ขนาดยาว 6.43 มิ ล ลิ เมตร
และ ง ลูกปลาเค้าดาอายุ 1 วัน ขนาดยาว 7.35 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 21

ขั้น ตอนการเจริ ญ พัฒ นาของลู ก ปลาเค้าด า (Wallago leeri (Bleeker 1851)) จากการเพาะพัน ธุ์
ก ลูกปลาเค้าดาอายุ 2 วัน ขนาดยาว 8.33 มิลลิเมตร ข ลูกปลาเค้าดาอายุ 3 วัน ขนาดยาว 10.42
มิลลิเมตร ค ลูกปลาเค้าดาอายุ 4 วัน ขนาดยาว 11.48 มิลลิเมตร และ ง ลูกปลาเค้าดาอายุ 5 วัน
ขนาดยาว 13.08 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 22

ขั้น ตอนการเจริ ญ พัฒ นาของลู ก ปลาเค้าด า (Wallago leeri (Bleeker 1851)) จากการเพาะพัน ธุ์
ก ลูกปลาเค้าดาอายุ 7 วัน ขนาดยาว 17.72 มิลลิเมตร ข ลูกปลาเค้าดาอายุ 9 วัน ขนาดยาว 21.41
มิลลิเมตร ค ลูกปลาเค้าดาอายุ 12 วัน ขนาดยาว 29.07 มิลลิเมตร และ ง ลูกปลาเค้าดาอายุ 15 วัน
ขนาดยาว 32.47 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 23

ขั้น ตอนการเจริ ญ พัฒ นาของลู ก ปลาเค้า ด า (Wallago leeri (Bleeker 1851)) จากการเพาะพัน ธุ์
ก ลูก ปลาเค้าดาอายุ 19 วัน ขนาดยาว 35.90 มิ ลลิ เมตร ข ลูก ปลาเค้าดาอายุ 23 วัน ขนาดยาว
45.03 มิลลิเมตร ค ลูกปลาเค้าดาอายุ 27 วัน ขนาดยาว 51.88 มิลลิเมตร
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รู ปที่ 24

การจาแนกสกุล (Genus) ของลูกปลาวงศ์ปลาเนื้ ออ่อน (Family Siluridae) ในลูกปลาวัยอ่อนระยะ
ที่ยงั มีถุงอาหารสารองปรากฏอยู่ (yolk sac stage) จากการเปรี ยบเทียบจานวนมัดกล้ามเนื้ อทั้งหมด
และความยาวของท่อเปิ ดท่อทางเดินอาหารจากจานวนมัดกล้ามเนื้ อที่อยูห่ น้าช่องเปิ ดของทวาร (pre
anal myomere) ก ลูกปลาคางเบือน (Belodontichthys truncatus) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล
Belodontichthys ข ลูกปลาแดง (Micronema bleekeri) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Micronema
ค ลู ก ปลาก้า งพระร่ ว ง (Kryptopterus bichirris) เป็ นตัว แทนของลู ก ปลาในสกุ ล Kryptopterus
ง ลูกปลาชะโอน (Ompok bimaculatus) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Ompok จ ลูกปลาชะโอน
หิ น (Silurichthys schneideri) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Silurichthys และ ฉ ลูกปลาเค้าดา
(Wallago leeri) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Wallago
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รู ป ที่ 25

การจ าแนกสกุ ล (Genus) ของลู ก ปลาวงศ์ป ลาเนื้ อ อ่ อ น (Family Siluridae) ในลู ก ปลาวัย อ่ อ น
ระยะแรก (pre larval stage) จากการเปรี ยบเทียบจานวนมัดกล้ามเนื้ อทั้งหมด และความยาวของท่อ
เปิ ดท่อทางเดิ นอาหารจากจานวนมัดกล้ามเนื้ อที่อยู่หน้าช่องเปิ ดของทวาร (pre anal myomere) ก
ลูกปลาคางเบือน (Belodontichthys truncatus) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Belodontichthys ข
ลูกปลาแดง (Micronema bleekeri) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Micronema ค ลูกปลาก้างพระ
ร่ วง (Kryptopterus bichirris) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Kryptopterus ง ลูกปลาชะโอน
(Ompok bimaculatus) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Ompok จ ลูกปลาชะโอนหิ น (Silurichthys
schneideri) เป็ นตัวแทนของลูก ปลาในสกุ ล Silurichthys และ ฉ ลูก ปลาเค้าดา (Wallago leeri)
เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Wallago
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รู ปที่ 26

การจาแนกสกุล (Genus) ของลูกปลาวงศ์ปลาเนื้ ออ่อน (Family Siluridae) ในลูกปลาวัยอ่อนระยะ
หลัง (post larval stage) จากการเปรี ยบเทียบจานวนมัดกล้ามเนื้ อทั้งหมด และความยาวของท่อเปิ ด
ท่อทางเดินอาหารจากจานวนมัดกล้ามเนื้ อที่อยู่หน้าช่องเปิ ดของทวาร (pre anal myomere) ก ลูก
ปลาคางเบือน (Belodontichthys truncatus) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Belodontichthys ข ลูก
ปลาแดง (Micronema bleekeri) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Micronema ค ลูกปลาก้างพระร่ วง
(Kryptopterus bichirris) เป็ นตัว แทนของลู ก ปลาในสกุ ล Kryptopterus ง ลู ก ปลาชะโอน
(Ompok bimaculatus) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Ompok จ ลูกปลาชะโอนหิ น (Silurichthys
schneideri) เป็ นตัวแทนของลูก ปลาในสกุ ล Silurichthys และ ฉ ลูก ปลาเค้าดา (Wallago leeri)
เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Wallago
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รู ปที่ 27

การจาแนกสกุล (Genus) ของลูกปลาวงศ์ปลาเนื้ ออ่อน (Family Siluridae) ในลูกปลาวัยอ่อนขนาด
เล็ก (juvenile stage) จากการเปรี ยบเทียบจานวนมัดกล้ามเนื้ อทั้งหมด และความยาวของท่อเปิ ดท่อ
ทางเดินอาหารจากจานวนมัดกล้ามเนื้ อที่อยู่หน้าช่องเปิ ดของทวาร (pre anal myomere) ก ลูกปลา
คางเบือน (Belodontichthys truncatus) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Belodontichthys ข ลูกปลา
แดง (Micronema bleekeri) เป็ นตัวแทนของลูก ปลาในสกุ ล Micronema ค ลูก ปลาก้างพระร่ วง
(Kryptopterus bichirris) เป็ นตัว แทนของลู ก ปลาในสกุ ล Kryptopterus ง ลู ก ปลาชะโอน
(Ompok bimaculatus) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Ompok จ ลูกปลาชะโอนหิ น (Silurichthys
schneideri) เป็ นตัวแทนของลูก ปลาในสกุ ล Silurichthys และ ฉ ลูก ปลาเค้าดา (Wallago leeri)
เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Wallago

50
สรุปและวิจารณ์ ผล
การศึกษาพัฒนาการและการจาแนกสกุลของลูกปลาวัยอ่อนในวงศ์ปลาเนื้ ออ่อน (Family Siluridae)
นั้ น ใช้ ลู ก ปลาคางเบื อน (Belodontichthys truncatus (Bleeker 1935)) เป็ นตั ว แทนของลู ก ปลาในสกุ ล
Belodontichthys ลูกปลาแดง (Micronema bleekeri (Gunther 1864)) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Micronema
ลูกปลาก้างพระร่ วง (Kryptopterus bichiris (Valenciennes 1840)) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Kryptopterus
ลูกปลาชะโอน (Ompok bimaculatus (Bloch 1797)) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Ompok ลูกปลาชะโอนหิ น
(Silurichthys schneideri Volz 1904) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุ ล Silurichthys และลูกปลาเค้าดา (Wallago
leeri (Bleeker 1851)) เป็ นตัวแทนของลูกปลาในสกุล Wallago ผลจากการศึกษาพัฒนาการของลักษณะภายนอก
ของลูกปลาวัยอ่อนในวงศ์ปลาเนื้ออ่อนทั้งหมด สามารถสรุ ปได้ คือ
ลูกปลาคางเบือนแรกฟั กออกจากไข่ ลาตัวของลูกปลาจะค่อนข้างเรี ยวยาว หัวของลูกปลายังติดอยู่
กับถุงอาหารสารองซึ่งเป็ นรู ปกลม บนลาตัวไม่มีจุดสี อยูเ่ ลย หลังจากนั้นอวัยวะส่ วนแรกที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับหัว
ที่แยกออกมาจากถุงอาหารส ารอง คื อ ปากและหนวดที่ ขากรรไกรบน ปากเมื่ อเริ่ ม เปิ ดไม่ ส ามารถให้การได้
ดังนั้นอาหารจึงอาศัยอาหารจากถุงอาหารสารองจนกระทัง่ กระดูกขากรรไกรบนและล่างได้พฒั นาขึ้นมาจนใช้
การได้ หลังจากนั้นครี บต่าง ๆ ก็จะเริ่ มมีการพัฒนาขึ้นมา ครี บหู ซ่ ึ งเป็ นครี บแรกที่เกิดขึ้นแต่จะพัฒนาก้านครี บ
ภายหลัง หลังจากที่ครี บหลัง ครี บก้น และครี บหางได้พฒั นากันจนเกือบสมบูรณ์แล้ว ครี บท้องเป็ นครี บสุ ดท้ายที่
ได้มี ก ารพัฒ นาขึ้ นมา เมื่ อครี บ ท้องได้พ ฒ
ั นาขึ้ นมาก็ใกล้จะถึ งระยะที่ เป็ นลู ก ปลาขนาดเล็ก จุ ดสี ก็ มี ก ารเพิ่ ม
จานวนขึ้นเรื่ อย ๆ ตั้งแต่เป็ นระยะลูกปลาวัยอ่อนระยะแรกจนเมื่อเป็ นลูกปลาเล็กจะมีจุดสี ที่มีรูปแบบเหมือนกับ
ปลาใหญ่ทุกประการ
ลูกปลาแดงก็คล้ายกับลูกปลาในวงศ์ปลาเนื้ ออ่อนทัว่ ไป แต่ลกั ษณะที่เด่นของลูกปลาในสกุลนี้ คือ
ลักษณะของจุดสี และหนวดที่มีขนาดสั้น เมื่อโตถึงขั้นลูกปลาขนาดเล็กแล้ว หนวดจะสั้นกว่ากระดูกกระพุง้ แก้ม
นอกจากนี้ ครี บหลังซึ่ งได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เป็ นลูกปลาวัยอ่อนระยะหลัง ขนาดจะไม่โตไปกว่าเดิมในขณะที่ตวั ลูก
ปลาได้มีการเจริ ญเติบโตขึ้น จึงเห็นว่าครี บหลังจะเล็กลงตลอดเวลา และท้ายสุ ดเมื่ออยูใ่ นระยะของลูกปลาขนาด
เล็ก ครี บหลังก็จะหายไป ลักษณะของจุดสี สามารถใช้จาแนกชนิดได้
ลูกปลาก้างพระร่ วงเป็ นลูกปลาที่ในระยะแรกได้จากการทดลองเพาะพันธุ์ปลาสวยงามในจังหวัด
ราชบุรี แต่ไม่สามารถเลี้ยงรอดได้จนถึงระยะที่ตอ้ งการจึงต้องนาเอาตัวอย่างจากธรรมชาติที่ได้ เก็บรวบรวมไว้
เข้ามาช่วยในการศึกษาพัฒนาการของลูกปลา แต่เมื่อศึกษาการเจริ ญพัฒนาของลูกปลาวัยอ่อนก็จะพบว่าคล้ายกับ
ปลาอื่น ๆ ในกลุ่ม เพียงแต่ลกั ษณะของส่ วนหัวที่ต่างจากปลาเนื้ ออ่อนในสกุลอื่น และเมื่อยังมีชีวิตอยูล่ าตัวจะใส
สามารถมองทะลุลาตัวของมันได้ แต่เมื่อได้ดองด้วยน้ ายา formalin 10 % จะทาให้ลาตัวของลูกปลาเป็ นสี ข่นุ ขาว
และไม่สามารถมองผ่านไปได้เช่นเดิม จุดสี ส่วนใหญ่จะพบเป็ นจุดเล็ก ๆ ที่ดา้ นหลังของตัวลูกปลา
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ลูกปลาชะโอน ปลาที่มีค่าทางเศรษฐกิจมากชนิดหนึ่ง แต่มีคนศึกษาน้อยมาก ผลจากการศึกษาการ
ทดลองเพาะพันธุ์ และลูกปลาถูกเก็บอย่างเป็ นระเบียบ ลูกปลาจะมีลกั ษณะการเจริ ญเติบโตที่คล้ายกันทั้งวงศ์ แต่
ลูกปลาชะโอนจะมีการพัฒนาของจุดสี ต้ งั แต่เป็ นลูกปลาที่มีถุงอาหารสารองปรากฏอยูแ่ ละจะเพิ่มมากขึ้นในระยะ
ของลูกปลาวัยอ่อนระยะหลัง เมื่อถึงระยะลูกปลาเล็กก็จะมีจุดสี ดาขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่ ที่เหนื อครี บหู เป็ นที่
สังเกตของปลาชนิดนี้
ลูกปลาชะโอนหิ น เป็ นลูกปลากลุ่มที่มีโอกาสสู ญพันธุ์มากชนิ ดหนึ่ง เนื่องจากวิธีการที่จะหาพ่อ แม่พนั ธุ์มาใช้ในการเพาะได้ยากเนื่องจากที่อยู่อาศัยของมันได้ถูกทาลายไปมาก ลูกปลาชะโอนหินเป็ นพวกที่มีจุด
สี ดาให้เห็นได้ต้ งั แต่แรกฟักออกจากไข่ และเมื่ออยูใ่ นระยะลูกปลาวัยอ่อนระยะหลังตัวลูกปลาก็จะมีสีดา แต่สิ่งที่
สามารถใช้แยกออกจากลูกปลาสกุลอื่น ๆ คือ ปลายหางซึ่งเป็ นรู ปตัดตรงโดยที่ดา้ นบนของครี บหางจะยาวกว่า
ด้านล่างของครี บเล็กน้อย และเหนือครี บหูก็มีจุดสี ดามารวมกันเป็ นจุดขนาดใหญ่ 1 จุด
ลูกปลาเค้าดา เป็ นพวกที่ลูกปลาวัยอ่อนเมื่อแรกฟั กออกจากไข่จะมีขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับปลา
อื่ น ๆ ใน genus เดี ย วกัน และลูก ปลาจะมี จุดสี ดาทั้งตัวเมื่ อเข้าสู่ ระยะลู ก ปลาวัยอ่อ นที่ ครี บ ท้องได้เริ่ ม มี ก าร
พัฒนาขึ้นมาแล้ว ลูกปลามีขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับลูกปลาสกุลอื่น ๆ และปากของลูกปลาจะค่อนข้างกว้างมากถึง
กึ่งกลางของลูกตาซึ่ งมีลูกปลาวัยอ่อนในวงศ์เดียวกัน ไม่อาจเปรี ยบเทียบได้ เมื่ อเป็ นลูกปลาเล็กก็จะมีจุดสี ดา
ขนาดใหญ่ปรากฏอยูท่ ี่เหนือครี บหูคล้ายกับลูกปลาในสกุลอื่น ๆ เช่นกัน
ลักษณะรู ปร่ างภายนอก (meristic character) สามารถที่จะนามาใช้ในการจาแนกสกุลของลูกปลาวัย
อ่อนได้เช่นกัน ซึ่งลักษณะต่าง ๆ ในปลาแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันออกไปตามสกุลของลูกปลา ลูกปลาแต่
ละสกุลจะมี การพัฒนาของอวัยวะต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็ นรู ปร่ างของถุงอาหารสารอง จานวนมัด
กล้ามเนื้อ ลักษณะของปาก ความยาวของครี บหลัง จานวนก้านครี บ และครี บก้นก็จะต่างกันออกไปตามแต่สกุลที่
พบ การศึก ษาลูก ปลาที ไ ด้จากการเก็บ ตัวอย่างของการทดลองเพาะพันธุ์ซ่ ึ งเรารู ้ ถึงชนิ ดของพ่ อ - แม่ปลาจะ
สามารถศึ ก ษาได้อย่างถูก ต้อ งแน่ น อน แต่เมื่ อจาเป็ นต้อ งศึ ก ษาชนิ ดของตัวอย่างจากธรรมชาติ ต้องมี ค วาม
ระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิม เนื่ องจากบางครั้งลูกปลาในสกุลใกล้เคียงกันจะมี รูปร่ างลักษณะที่คล้ายกันมาก แต่
ทว่าลักษณะต่าง ๆ ที่ เรานามาใช้ในการศึกษาจะสามารถทาให้การศึกษานั้นถูกต้องได้จากประสบการณ์ ของผู ้
ศึกษาด้วย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงต้องมีความระมัดระวังเป็ นอย่างมาก
ลูกปลาวัยอ่อนในวงศ์ปลาเนื้ ออ่อนยังมีความจาเป็ นต้องศึกษาให้ถึงชนิ ด เนื่ องจากข้อมูลเหล่านี้ จะ
สามารถนาไปใช้ในการจัดการทรัพยากรประมงน้ าจืดที่ตอ้ งการทราบถึงแหล่งวางไข่ แหล่งเลี้ยงตัวอ่อน เพื่อที่จะ
สามารถอนุรักษ์และบริ หารจัดการทรัพยากรประมงให้ยงั่ ยืนตลอดไป เป็ นการป้ องกันการกีดกันทางการค้าอัน
กล่าวอ้างถึงการทาลายความหลากหลายทางชี วภาพของสัตว์อีกด้วย นอกจากนั้นผลจากการศึกษาพัฒนาการ
สามารถทาให้รู้จุดวิกฤตของปลาแต่ละชนิดว่าเป็ นอย่างไร ทาให้สามารถป้องกันได้ในการทดลองเพาะพันธุ์ปลา
ในระยะต่าง ๆ กันได้
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