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พฒันาการเจริญของปลานิล (Oreochromis niloticus) อายุ 1-20 วนั 

Development of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) Aged 1-20 Days 
 

อาทิตญาพร ชูศรีพฒัน์ (Arthittayaporn Chusripat)* พรพิมล เจียระนยัปรีเปรม (Pornpimol Jearranaiprepame)** 
ชุติมา หาญจวณิช (Chutima Hanjavanit)*** 

 

บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคข์องงานวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาพฒันาการเจริญของปลานิล (Oreochromis niloticus) อาย ุ1-20 วนั 

โดยสังเกตลกัษณะภายนอกภายใตก้ลอ้งสเตอริโอ ผลการศึกษาพบว่าไซโกตอยูใ่นปากแม่พนัธ์ุนาน 24 ชัว่โมง มีการ
เจริญเลยระยะ gastrula ต่อมาเป็นเอ็มบริโอระยะ segmentation (24-37ชัว่โมง) มีการสร้างอวยัวะต่าง ๆ ไดแ้ก่ (1) โซ
ไมท์ (somite) ท่ี 24-28 ชัว่โมง (2) เร่ิมสร้างตาท่ีเวลา 31-34 ชัว่โมง (3) ร่องรอยของสมองปรากฏท่ี 34-37 ชัว่โมง ระยะ 
pharyngula มีพฒันาการของอวยัวะต่าง ๆ เช่น (1) หวัใจเร่ิมเตน้ท่ี 46-49 ชัว่โมง (2) retina มีการสร้างรงควตัถุท่ีเวลา 52-
55 ชัว่โมง (3) มี blood circulation ท่ีเวลา 58-61ชัว่โมง (4) หัวมีขนาดใหญ่ข้ึนท่ีช่วงเวลา 55-58 ชัว่โมง hatching เกิดท่ี
ช่วงเวลา 88-93 ชัว่โมง (3 วนั) ระยะ early larva มีการสร้างอวยัวะต่าง ๆ ดงัน้ี (1) แผ่นปิดเหงือกเร่ิมปรากฏท่ี 99-105 
ชัว่โมง (4 วนั) (2) ปากเร่ิมเปิดและมีการเคล่ือนไหวของขากรรไกรท่ี 105-111 ชัว่โมง (4 วนั) (3) ฟันเร่ิมปรากฏท่ี 135-
141 (5 วนั) ชั่วโมง (4) ถุงลมเร่ิมปรากฏและเร่ิมว่ายน ้ าท่ี 141-147 ชั่วโมง (9 วนั) ต่อมาระยะ late larva ท่ี 187-198 
ชัว่โมง (13 วนั)ระยะน้ีพบไข่แดงลดปริมาณลง 75 % ระยะ early juvenile เร่ิมเม่ืออาย ุ198-275 ชัว่โมงเป็นตน้ไป พบไข่
แดงถูกใชห้มดไป  
 

ABSTRACT 
Aim of this study was to investigate development of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) aged 1-20 days by 

external morphology observation under stereo-microscope.  Results showed that zygotes were in mouth of maternal 
brooders for 24 h and developed to gastrula stage.  Segmentation stage occurred during 24-37 h, somite and eye 
formation were found at 24-28 and 31-34 h, respectively, whereas rudiment of brain appeared at 34-37 h.  
Pharyngular stage, heart beat at 46-49 h, retinal pigment and blood circulation occurred at 52-55 and 58-61 h, 
respectively and head enlargement was found at 55-58 h.  Hatching appeared at 88-93 h (3 days).  Early larval period, 
gill cover started to form at 99-105 h (4 days), mouth open and jaws movement at 105-111 h (4 days), teeth occurred 
at 135-141 h (5 days) and swim bladder inflated and swimming at 141-147 h (9 days).  Late larva appeared at 187-
198 h (13 days) and amount of yolk was absorbed and reduced to 75%.  Early juvenile started at 198-275 h and 
completely absorption of yolk. 

 
ค าส าคญั: พฒันาการปลานิล อาย ุ1-20 วนั Oreochromis niloticus 
Keywords: Development of Nile tilapia, Aged 1-20 days, Oreochromis niloticus 
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
*** รองศาสตราจารย์. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทน า 
ปลานิลมีช่ือสามญั Nile tilapia ช่ือวทิยาศาสตร์ 

Oreochromis niloticus อยู่ในสกุล  Oreochromis วงศ ์
Cichidae และอนัดบั Perciformes มีถ่ินอาศัยในแม่น ้ า
จอร์แดนประเทศจอร์แดน แม่น ้ าไนล์ประเทศอียิปต ์
และตามหนอง บึง ทะเลสาบในทวีปแอฟริกา (สมโภชน์, 
2548)  ป ล า นิ ล ส กุ ล  Oreochromis เ ป็ น ป ล า ท่ี มี
ความส าคญัทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดสกุลหน่ึงท่ีได้รับ
ความนิยมในการเพาะเล้ียง ทั่วโลกมีมากกว่า 75 
ประเทศท่ีเพาะเล้ียงปลาสกุลน้ี Oreochromis niloticut 
เป็นปลานิลชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด ใน
ปัจจุบันมีการใชป้ลานิล (Oreochromis niloticut) เป็น
ตัวอย่างในการศึกษ าด้านพัน ธุศาสต ร์โม เลกุล 
(molecular genetic) (Agnese at al., 1997; Kocher et al., 
1988; Oliveira, Wright, 1998) ร ะ บ บ ต่ อ ม ไ ร้ ท่ อ 
(endocrinology) (Yang et al., 1997a; Wright et al., 
1998b, 2000) xenotransplantation (Yang et al., 1997b; 
Wright et al., 1998a; Yang, Wright, 1999; Yu, 
Wright, 1999) และ transgenic research เน่ืองจากปลา
นิลเป็นปลาท่ี เล้ียงง่ายในตู ้ปลา และมีขนาดใหญ่
พอท่ีจะใช้ในการศึกษาทางด้านสรีรวิทยาหลังจาก
ศึ ก ษ า  transgenic manipulation (Chen et al., 1995; 
MacKenzie, 1996; Wright, 2001) นอกจากน้ียงัพบว่า
ปลานิลเป็นปลาท่ีออกลูกดก (ให้ไข่หลายพนัฟองต่อ 1 
คอก) สามารถผสมพนัธ์ุไดท้ั้ งปี และมีช่วงอายุแต่ละ
รุ่นสั้น (ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวยัเจริญพนัธ์ุ) ประมาณ 5-
6 เดือน (Rahman et al.,1998; Wright, 2001)  

ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา
การเจริญของเอ็มบริโอ และลูกปลาวยัอ่อนระยะแรก
ของปลานิลท่ีห้องปฏิบติัการภายใตอุ้ณหภูมิเฉล่ีย 27 
องศาเซลเซียส ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ีอาจ
น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการศึกษาพฒันาการปลา
ชนิดต่ างๆ  และน าไปใช้ประยุกต์ เพื่ อใช้ในการ
เพาะเล้ียงและอนุรักษพ์นัธ์ุปลาชนิดอ่ืนๆ นอกจากน้ียงั
สามารถน าความรู้ท่ีไดใ้ชเ้ลือกอายุของปลาท่ีจะน ามา
ศึกษาความเป็นพิษทางน ้ าได ้

วตัถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาพัฒนาการการเจริญระยะต่าง ๆ 

ของลูกปลานิลอาย ุ1-20 วนั  
 
วธีิการศึกษา 

สัตว์ทดลอง 
ไข่ปลานิลท่ีได้รับการปฏิสนธิจากพ่อพนัธ์ุ

แม่พนัธ์ุจิตรลดา 1 จากศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้ า
จืด จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 5,000 ฟอง  

การฟักเอม็บริโอ 
น าไข่ปลานิลท่ีได้รับการปฏิสนธิ จ านวน 

1,000 ฟอง มาฟักในถงัพลาสติกขาวบรรจุน ้ าประปาท่ี
ปราศจากคลอรีนปริมาตร 2 ลิตร โดยมีระบบน ้ าไหล
ผ่านตลอดเวลา จ านวน 5 ถัง  ท่ี เรือนสัตว์ทดลอง 
ภ า ค วิ ช า ชี ว วิ ท ย า  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

การศึกษาพฒันาการของเอม็บริโอปลานิล 
การศึกษาคร้ังน้ีไดสุ่้มเก็บตวัอยา่งไข่ท่ีไดรั้บ

การปฏิสนธิท่ีน ามาฟักในถงัพลาสติกขาวทนัที ถือว่า
เป็น 0 ชั่วโมงของเอ็มบริโออายุ 1 วนั ต่อมาสุ่มเก็บ
ตวัอย่างเอ็มบริโออายุ 1-4 วนั ทุกๆ 4 ชั่วโมง สุ่มเก็บ
ตวัอย่างเอ็มบริโออายุ 5-7 วนั ทุกๆ 6 ชัว่โมง และสุ่ม
เก็บตัวอย่างเอ็มบริโออายุ 8-11 วนั ทุกๆ 12 ชั่วโมง 
หลังจากนั้ นสุ่มเก็บตัวอย่างเอ็มบริโออายุ 12-20 วนั 
ทุกๆ 24 ชั่วโมง ซ่ึงชั่วโมงท่ี เลือกเก็บตัวอย่างใน
การศึกษาคร้ังน้ีตามการศึกษาของอภิชาติ (2546) ใน
การเก็บตวัอย่างเอ็มบริโอแต่ละคร้ังเก็บจ านวน10 ตวั 
จากนั้ นน ามาศึกษาลักษณะภายนอกของเอ็มบริโอ
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (Olympus SZX-A, 
Japan) และบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ 
(Olympus SZX-AS, Japan) ท่ีมีกลอ้งส าหรับถ่ายภาพ 
พร้อมวดันาดความยาวล าตวัของลูกปลาอายแุต่ละวนั
จากภาพถ่าย 
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ผลการศึกษา 
พัฒนาการการเจริญระยะต่าง ๆ ของปลานิล

อายุ 1-20 วนั 
ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้เกณฑ์ของ Fujimura 

และ Okada (2007) ในการแบ่งพฒันาการการเจริญของ
ลูกปลานิลออกเป็นระยะต่ างๆ  ดัง น้ี  (1) Embryo 
ประกอบด้วยระยะ zygote cleavage blastula gastrula 
segmentation pharyngula แ ล ะ  hatching (2) Larva 
ประกอบด้วยระยะ  early larva และ  late larva (3) 
Juvenile แ บ่ ง เป็ น  ร ะ ย ะ  early juvenile แ ล ะ  late 
juvenile เน่ืองจากตวัอยา่งไข่ปลานิลท่ีน ามาศึกษาคร้ัง
น้ีเป็นไข่ท่ีได้รับการปฏิสนธิแล้วและอยู่ในปากแม่
พัน ธ์ุ ซ่ึง embryo มีการเจ ริญ เลยระยะ gastrula ผล
การศึกษาลกัษณะสัณฐานภายนอกของลูกปลานิลอาย ุ
1-20 วนั (ตารางท่ี 1) เป็นดงัน้ี 

Embryo อ ายุ  24-28 ชั่ ว โม ง  อ ยู่ ใน ระ ยะ
segmentation ล าตัวมีลกัษณะใส รูปร่างยาว รี วางตัว
อยูท่างดา้นบนของไข่แดงค่อนไปทางดา้นแหลม มีการ
สร้างโซไมท์ (somite) แต่สังเกตได้ไม่ชัดเจน สมอง
เร่ิมมีการพฒันา เบา้ตา (Optic cup) เร่ิมพฒันา  

(รูปท่ี 1-1) 
Embryo อ ายุ  28-31 ชั่ ว โม ง  อ ยู่ ใน ระ ยะ

segmentation Embryo มี ข น าด เ พ่ิ ม ข้ึ น  โ ซ ไ ม ท ์
(somite) มีจ านวนมาก embryo มีขนาดใหญ่ข้ึน เบา้ตา 
(optic cup) พฒันาเป็นวงกลม สมองมีขนาดใหญ่ข้ึน
หางมีความยาวมากข้ึน(รูปท่ี 1-2) 

Embryo อ า ยุ  31-34 ชั่ ว โ ม ง  ร ะ ย ะ 
segmentation โซ ไมท์  (somite) มี จ าน วน ม าก ข้ึ น 
ช่องวา่งระหวา่งเยือ่หุ้มไข่แดงกบัไข่แดงมีขนาดเลก็ลง 
(รูปท่ี 1-3) 

Embryo อาย ุ34-37 ชัว่โมง ระยะ segmentation 
รงควตัถุ (melanophore) เร่ิมปรากฏ ประมาณ 10-20 
จุด (รูปท่ี 1-4) 

Embryo อาย ุ37-40 ชัว่โมง ระยะ segmentation 
เบ้าตา (optic cup) พฒันาคล้ายวงกลม สมองมีขนาด
ใหญ่ข้ึน รงควตัถุกระจายเพ่ิมมากข้ึน ประมาณ 20-40 

จุด และเม็ดสีเร่ิมมีการรวมตวักนัเป็นจุดใหญ่ข้ึน (รูปท่ี 
1-5) 

Embryo อายุ 40-43 ชั่วโมง ระยะsegmentation 
embryoมีขนาดเพ่ิมมากข้ึนโซไมท์ มีสีขาวขุ่นกระจุก
เส้นเลือดเล็กๆทางด้านหน้า embryo เร่ิมปรากฏและ
รวมตวักนับริเวณดา้นหลงัขากรรไกร (รูปท่ี 1-6) 

Embryo อาย ุ43-46 ชัว่โมง ระยะ pharyngula
หวัใจเร่ิมปรากฏ embryo เร่ิมปรากฏรงควตัถุ ประมาณ 
3-10 จุด embryo เร่ิมขยบัและเคล่ือนไหว (รูปท่ี 1-7) 

Embryo อาย ุ46-49 ชัว่โมง ระยะ pharyngula
หัวใจเร่ิมเตน้ เส้นเลือดท่ีบริเวณใตไ้ข่แดงรวมตวักัน
จ านวนมาก (รูปท่ี 1-8) 

Embryo อาย ุ49-52 ชัว่โมง ระยะ pharyngula 
ล าตวัและหางมีลกัษณะยาว สมองขยายขนาดมากข้ึน
เส้นเลือดแตกแขนงเป็นเส้นเลือดฝอยจ านวนมาก (รูป
ท่ี 1-9) 

Embryo อาย ุ52-55 ชัว่โมง ระยะ pharyngula 

เส้นเลือดฝอยกระจายจากบริเวณหัวใจลงมาทางด้าน
ล่างไข่แดงวนไปถึงหาง (รูปท่ี 1-10) 

Embryo อาย ุ55-58 ชัว่โมง ระยะ pharyngula 
หัวขยายขนาดมากข้ึนและสมองมีขนาดใหญ่มากข้ึน
ตุ่มครีบอกเร่ิมปรากฏ รงควตัถุกระจายไปบนล าตวัของ 
Embryo มากข้ึน (รูปท่ี 1-11) 

Embryo อาย ุ58-61ชัว่โมง ระยะ pharyngula 
ตาเร่ิมปรากฏสีเทาด าลักษณะใส เห็นเป็น 2 ชั้น คือ 
เลนส์กบัตารอบเลนส์ (รูปท่ี 1-12) 

Embryo อาย ุ61-64 ชัว่โมง ระยะ pharyngula 
ครีบอกพฒันามากข้ึน (รูปท่ี 1-13) 

Embryo อาย ุ64-67 ชัว่โมง ระยะ pharyngula 
กระดูกเหงือกและกระดูกขากรรไกรพฒันา เหงือกและ
แผ่นปิดเหงือกสามารถสังเกตได ้รงควตัถุกระจายตวั
ไปยงัส่วนหวัของ Embryo (รูปท่ี 1-14) 

Embryo อาย ุ67-70 ชัว่โมง ระยะ pharyngula 
สังเกตเห็นถุงลม (swim bladder) ในช่องทอ้ง (รูปท่ี 1-
15) 
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Embryo อาย ุ70-73 ชัว่โมง ระยะ pharyngula
บริเวณรอบเลนส์ตามีความเขม้มากข้ึน (รูปท่ี 1-16) 

Embryo อาย ุ73-78 ชัว่โมง ระยะ pharyngula 
เสน้เลือดฝอยกระจายทัว่ไข่แดง (รูปท่ี 1-17) 

Embryo อาย ุ78-83 ชัว่โมง ระยะ pharyngula
หวัและหางของ embryo แยกจากไข่แดงครีบอกชดัเจน 
และครีบหลงันูนข้ึน (รูปท่ี 1-18) 

Embryo อายุ 83-88 ชั่วโมง ระยะ  hatching 
embryo ฟักออกจากไข่ (รูปท่ี 1-19) 

Larva อายุ 88-93  ชั่วโมง ระยะ early larva 
พบตุ่มครีบ 4 ตุ่ม คือ ครีบหลงั ครีบอก ครีบหาง และ
ครีบทอ้ง (รูปท่ี 1-20) 

Larva อายุ 93-99 ชั่วโมง ระยะ early larva 
ขากรรไกรล่างเคล่ือนไหวได้ ส่วนหัวมีรงควัตถุ
กระจายมากข้ึน (รูปท่ี 1-21) 

Larva อายุ 99-105 ชั่วโมง ระยะ early larva 
หวัใจมีขนาดใหญ่ รงควตัถุท่ีบริเวณทอ้งมีมากข้ึนและ
รงควตัถุท่ีบริเวณหวัปรากฏชดัเจน (รูปท่ี 1-22) 

Larva อายุ  105 -111  ชั่วโมง ระยะ  early 
larva สีของล าตัวขาวขุ่นระบบทางเดินอาหารส่วน
ปลายสงัเกตเห็นชดัเจน (รูปท่ี 1-23) 

Larva อาย ุ111-117 ชัว่โมง ระยะ early larva 
หวัใจมี 2 ห้องสมบูรณ์ และเคล่ือนไปอยูใ่นต าแหน่งท่ี
เหมาะสม (รูปท่ี 1-24) 

Larva อายุ  117 -123  ชั่วโมง ระยะ  early 
larva ปริมาณไข่แดงลดลง รงควตัถุท่ีบริเวณทอ้งมีสีด า
เขม้ (รูปท่ี 1-25) 

Larva อาย ุ123-129 ชัว่โมง ระยะ early larva 
ครีบหางแผข่ยายออกและครีบหลงันูนยาว (รูปท่ี 1-26) 

Larva อาย ุ129-135 ชัว่โมง ระยะ early larva 
ครีบอกเคล่ือนไหวได ้แผน่ปิดเหงือกขยายขนาด (รูปท่ี 
1-27) 

Larva อาย ุ135-141 ชัว่โมง ระยะ early larva  
เหงือกและซ่ีเหงือกเห็นเป็นแถบชดัเจน (รูปท่ี 1-28) 

Larva อาย ุ147-153 ชัว่โมง ระยะ early larva
ดา้นบนล าตวัมีรงควตัถุกระจายทัว่ไป (รูปท่ี 1-29) 

Larva อาย ุ153-159 ชัว่โมง ระยะ early larva
ครีบหางมีความยาวมากข้ึน มีโซไมท์และร่องครีบ
เพ่ิมข้ึน (รูปท่ี 1-30) 

Larva อาย ุ159-165 ชัว่โมง ระยะ early larva
เลนส์ตาขยบัไปมา กรอกตาไปมา กระดูกหางแผ่ออก
เหมือนพดั (รูปท่ี 1-31) 

Larva อาย ุ165-176 ชัว่โมง ระยะ early larva 
บริเวณใต้เหงือกมีสีเข้มเป็นแถบ ปลามีขนาดล าตัว
ใหญ่รงควตัถุท่ีหัวกระจุกรวมกันมีสีด าเขม้ (รูปท่ี 1-
32) 

Larva อาย ุ176-187 ชัว่โมง ระยะ early larva
ลกัษณะเน้ือเยื่อตาเห็นเป็น 2 วง หัวมีสีเขม้มากครีบ
หางตรงกลางเว ้าเข้าเป็นแถบ ขากรรไกรยาวและ
แขง็แรง (รูปท่ี 1-33) 

Larva อายุ 187-198 ชั่วโมง ระยะ late larva 
ครีบหางมีลกัษณะตรงปลายหยกัไข่แดงมีปริมาณลดลง 
(รูปท่ี 1-34) 

Larva อายุ 198-209 ชั่วโมง ระยะ late larva 
หัวและล าตัวมีลักษณะยาว หัวใจเคล่ือนเข้าไปยัง
ต าแหน่งใตเ้หงือกสมบูรณ์ไข่แดงลดปริมาณลงเกือบ
ทั้งหมด กระดูกหางแยกเป็นแฉก 2 แฉก (รูปท่ี 1-35) 

Larva อายุ 209-220 ชั่วโมง ระยะ late larva 
แถบของฟันบนขากรรไกรเร่ิมสงัเกตเห็นชดัเจน (รูปท่ี 
1-36) 

Larva อาย ุ220-231 ชัว่โมง ระยะ late larva 
รงควัตถุกระจายลงมายังขากรรไกรบนบ ริเวณ 
premaxilla (รูปท่ี 1-37) 

Larva อายุ 231-242 ชั่วโมง ระยะ late larva
รงควตัถุบริเวณล าตวักระจายตวัอย่างสม ่าเสมอ (รูปท่ี 
1-38) 

Larva อายุ 242-253 ชั่วโมง ระยะ late larva
ร่องริมฝีปากโคง้ข้ึนไปทางด้านบนท าให้ขากรรไกร
ล่างยื่นยาวไปทางดา้นหนา้มากกวา่ขากรรไกรบน (รูป
ท่ี 1-39) 
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Juvenile อายุ 253-264 ชั่วโมง ระยะ  early 
juvenile ล าตวัมีขนาดใหญ่ข้ึนและมีสีเขม้ (รูปท่ี 1-40) 

Juvenile อายุ 264-275 ชั่วโมง ระยะ  early 
juvenile รงควตัถุกระจายทั่วไปบนล าตวัและกระจาย
ตวัอย่างสม ่าเสมอ ไข่แดงหดหายไปทั้งหมด (รูปท่ี 1-
41) 

Juvenile อาย ุ275-298 ชัว่โมง ระยะ juvenile 
แผ่นปิดเหงือกเร่ิมเปล่ียนจากสีน ้ าตาลเป็นสีด า ตามี
ขนาดใหญ่ (รูปท่ี 1-42) 

Juvenile อาย ุ298-321 ชัว่โมง ระยะ juvenile 
ล าตวัมีสีเขียวอ่อนและขาวขุ่น (รูปท่ี 1-43) 

Juvenile อาย ุ321-344 ชัว่โมง ระยะ juvenile 
รงควตัถุบริเวณหวัสานกนัเป็นร่างแหยาวพาดไปยงัสัน
ครีบหลงั (รูปท่ี 1-44) 

Juvenile อาย ุ344-367 ชัว่โมง ระยะ juvenile 
รอยต่อระหวา่งหวัและและหลงัมีลกัษณะนูนข้ึน (รูปท่ี 
1-45) 

Juvenile อาย ุ367-390 ชัว่โมง ระยะ juvenile 
รงควตัถุบนล าตวักระจายตวัเป็นระเบียบ (รูปท่ี 1-46) 

Juvenile อาย ุ390-413 ชัว่โมง ระยะ juvenile
หัวมีขนาดใหญ่ข้ึน เน้ือเยื่อบริเวณท้องเปล่ียนจากสี
เหลืองเป็นน ้ าตาลอ่อน (รูปท่ี 1-47) 

Juvenile อาย ุ413-518 ชัว่โมง ระยะ juvenile 
รงควตัถุมีขนาดใหญ่ข้ึนปกคลุมเน้ือเยือ่บนล าตวัเกือบ
ทั้ งหมด เป็นสีน ้ าตาลและเป็นจุด ลูกปลาว่ายน ้ าได้ดี 
(รูปท่ี 1-48) 
 
สรุปและวจิารณ์ผลการศึกษา 

ปลานิลเป็นปลาน ้ าจืดท่ีนิยมน ามาบริโภค
อย่างมาก เพ่ือท่ีจะให้การเพาะเล้ียงปลานิลมีศกัยภาพ
สูง และขยายกว้างออกไป ดังนั้ นความรู้เก่ียวกับ
พฒันาการของ early larva และการให้อาหารจึงเป็น
เร่ืองจ าเป็นท่ีต้องศึกษา จากผลการศึกษาลักษณะ
ภายนอกของปลานิลอายุ 1-20 วนัในคร้ังน้ี  ไม่พบ
เอ็มบริโอระยะ zygote cleavage blastula และ gastrula 
ซ่ึงเป็นระยะท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยระยะ zygote 

เกิด ข้ึนภายใน  1.5 ชั่วโมง ระยะ  cleavage เกิด ข้ึน
ภายใน 1.5-4 ชัว่โมง ระยะ blastula เกิดข้ึนภายใน 4-22 
ชั่ ว โ ม ง  gastrula เ กิ ด ข้ึ น ภ าย ใน  22-26 ชั่ ว โ ม ง 
(Fujimura, Okada, 2007) เน่ืองจาก embryo อยู่ในปาก
ของแม่พัน ธ์ุนาน 24 ชั่วโมงก่อนท่ีจะน ามาศึกษา 
ดังนั้ นเอ็มบริโอท่ีน ามาศึกษาจึงมีอายุประมาณ 24 
ชั่วโมงเป็นต้นไป โดยพบว่าเป็น เอ็มบริโอระยะ 
Segmentation ซ่ึงมีการสร้างอวยัวะต่าง ๆ ไดแ้ก่ (1) มี
การสร้างโซไมท ์(somite) ท่ี 24-28 ชัว่โมง ซ่ึงใกลเ้คียง
กับการศึกษาในปลานิลของ Morrison et al.(2001) ท่ี
เว ล า  26-30 ชั่ ว โ ม ง  แ ต่  Fujimura, Okada (2007) 
รายงานว่าเอ็มบริโอระยะ segmentation ของปลานิล
เกิดท่ีเวลา 26-40 ชั่วโมง (2) เร่ิมสร้างตาท่ีเวลา 31-34 
ชั่วโมง เหมือนกับรายงานของ Morison et al. (2001) 
พบว่าเอ็มบริโอสร้างตาท่ี 31 ชั่วโมง แต่แตกต่างจาก
การศึกษาของ Fujimura, Okada (2007) ท่ีเวลา 40-44 
ชัว่โมง และ (3) ร่องรอยของสมองปรากฏท่ีเวลา 34-37 
ชัว่โมง ซ่ึงเร็วกว่ารายงานของ Morrison et al. (2001) 
และ Fujimura, Okada (2007) ท่ี เวลา 46 ชั่วโมง และ 
44-48 ชัว่โมง ตามล าดบั 

เอ็มบริโอระยะถัดมาเป็นระยะ pharyngula 
พบมีพฒันาการของอวยัวะต่าง ๆ เช่น (1) หวัใจเร่ิมเตน้
ท่ี 46-49 ชั่วโมง ซ่ึงเป็นช่วงเวลาใกลเ้คียงกับรายงาน
ข อ ง  Morrison et al. (2001) แ ล ะ  Fujimura, Okada 
(2007) ท่ี 50 ชัว่โมง และ 48-60 ชัว่โมง ตามล าดบั (2) 
retina มี ก ารส ร้ างรงควัตถุ ท่ี เวล า 52-55 ชั่ วโม ง
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 ซ่ึ ง เร็ วก ว่ าร ายง าน ของ  Morrison et al. 
(2001) ท่ี 76 ชัว่โมง (3) มี blood circulation ท่ีเวลา 58-
61ชั่วโมง ซ่ึงใกล้เคียงกับการศึกษาของ Fujimura, 
Okada (2007) ได้รายงานไวท่ี้เวลา 60-72 ชั่วโมง (4) 
หัวมีขนาดใหญ่ข้ึนท่ีช่วงเวลา 55-58 ชัว่โมงซ่ึงเร็วกวา่ 
Fujimura, Okada (2007) ได้รายงานไว้ท่ี เวลา 72-90 
ชั่วโมง ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่สามารถระบุการสร้าง 
otic vesicles แต่ Morrison et al. (2001) รายงานว่าการ
เกิด otic vesicles ท่ี 76 ชัว่โมง  

เอ็มบริโอถดัจากระยะ pharyngula เป็นระยะ 
hatching เกิด ท่ี ช่วงเวลา 88-93 ชั่วโมง  ซ่ึ งต่ างจาก 
Morison et al. (2001) และ Fujimura, Okada (2007) ท่ี 
100-125 ชัว่โมง และ 90-110 ชัว่โมง ตามล าดบั 

การพฒันาระยะต่อมาเป็นระยะ early larva 
พบว่า larva ระยะน้ีมีการสร้างอวยัวะต่างๆ ดังน้ี (1) 
แผ่นปิดเหงือกเร่ิมปรากฏท่ี 99-105 ชัว่โมง ซ่ึงเร็วกว่า
รายงานของ Morrison et al. (2001) และ  Fujimura, 
Okada (2007) ท่ี 124 และ110-120 ชั่วโมง ตามล าดับ 
(2) ปากเร่ิมเปิดและมีการเคล่ือนไหวของขากรรไกรท่ี 
105-111 ชัว่โมงซ่ึงเร็วกวา่รายงานของ Morrison et al. 
(2001) และ Fujimura, Okada (2007) ท่ี 147 และ120-
132 ชั่วโมง ตามล าดับ (3) ฟันเร่ิมปรากฏท่ี 135-141 
ชั่วโมงใกล้เคียงกับรายงานของ  Fujimura, Okada 
(2007) ท่ี  132-144 ชั่วโมง แต่ เร็วกว่ารายงานของ 
Morrison et al. (2001) ท่ี  148 ชั่วโมง และ (4) ถุงลม
เร่ิมปรากฏ และ larva เร่ิมวา่ยน ้ าท่ี 141-147 ชัว่โมง ซ่ึง
เร็วกวา่รายงานของ Morrison et al. (2001) 
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แ ล ะ  Fujimura and Okada (2007) ท่ี  196 
ชัว่โมง และ132-144 ชัว่โมง ตามล าดบั ต่อมาเป็นระยะ 
late larva เร่ิมท่ีอาย ุ9 วนั (141-147 ชัว่โมง) เป็นตน้ไป 
ระยะน้ีพบไข่แดงลด 

ปริมาณลง 75 % ซ่ึงคล้ายกับ Fujimura and 
Okada (2007) ท่ีรายงานพบใน late larva 8-9 วนั เป็น
ตน้ไป 

ระยะต่อมาคือระยะ early juvenile เร่ิมเม่ือ
อาย ุ13 วนั (187-198 ชัว่โมง) เป็นตน้ไป ระยะน้ีพบไข่
แดงถูกใช้จนหมดไป ซ่ึงคล้ายกับการรายงานของ 
Fujimura and Okada (2007) ก ล่ า ว ว่ า ร ะ ย ะ  Early 
juvenile เกิดเม่ืออาย ุ12-13 วนั 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่พฒันาการของปลา
นิลอาย ุ1-20 วนัประกอบดว้ยระยะ embryo larva และ 
juvenile เหมือนกับรายงานของการศึกษาก่อนหน้าน้ี 
แต่ช่วงเวลาของพฒันาการในแต่ละระยะในการศึกษา
คร้ังน้ีเกิดข้ึนได้เร็วกว่า (ตารางท่ี 2) ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจ
เน่ืองจากความแตกต่างของอุณหภูมิน ้ าท่ีใช้เล้ียงปลา
นิล คือ 27 องศาเซลเซียส  แต่จากการศึกษาของ 
Morrison et al. (2001) และ  Fujimura, Okada (2007) 
อุณหภูมิน ้ าท่ีใชเ้ล้ียงปลานิลมีช่วงกวา้งกว่า คือ 27-29 
องศาเซลเซียส กล่าววา่ อุณหภูมิมีอิทธิพลอยา่งมากต่อ
พฒันาการของปลา เช่นเดียวกบั Morrison et al. (2001) 
กล่าวว่าความแปรปรวนของช่วงเวลาในแต่ละระยะ
พฒันาการของปลาอาจเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีใชเ้พาะเล้ียง
ในแต่ละการศึกษามีความแตกต่างกัน และยงัพบว่า
อัตราของการพัฒนา (rate of development) ของลูก
ปลายงัข้ึนกบัอายขุองพอ่แม่พนัธ์ุ โดยทัว่ไป พบวา่ไข่ท่ี
เกิ ด จากพ่ อแ ม่พัน ธ์ุอ ายุม ากจะ มี ช่ วง เวลาของ
พฒันาการในแต่ละระยะชา้ และยงัข้ึนกบัสายพนัธ์ุอีก
ดว้ย อยา่งไรก็ตาม อุณหภูมิน ้ าท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี
ยงัอยูใ่นช่วง 27-29 องศาเซลเซียส ดงันั้นความแตกต่าง
ในช่วงเวลาของพฒันาการแต่ละระยะอาจเน่ืองจาก
ความแตกต่างของสภาพท่ีใช้เล้ียงและสายพนัธ์ุของ
ปลา ซ่ึงในท่ีน้ีใช้สายพนัธ์จิตรลดามาศึกษา มากกว่า
อุณหภูมิน ้ าซ่ึงสนบัสนุนโดย Morrison et al. (2001) 

ความเค็มย ังเป็นปัจจัยส าคัญข้อห น่ึงต่อ
พัฒนาการของ embryo โดยมีการศึกษาจากนักวิจัย
หลายท่าน ไดแ้ก่ Okamoto et al. (2009) กล่าววา่สภาพ
ความเค็มของน ้ าท่ีใชร้ะหวา่งการฟัก และเพาะเล้ียงลูก
ปลามีผลต่อพฒันาการของ embryoอยา่งชดัเจน โดยมี
ผลต่ออตัราการฟัก (hatching rate) อตัราการรอดชีวิต 
(survival rate) ลดลง และท าให้ Larva มีรูปร่างผิดปกติ 
(deformities in larvae) Fielder et al. (2005) ก ล่ าวว่ า
ความเค็มยงัมีผลต่อขนาดของ larva โดยเฉพาะเม่ือ
เล้ียงปลาในน ้ าท่ีมีความเขม้ขน้สูงเกินกวา่ท่ีปลาจะทน
ได ้มีผลท าใหป้ลามีขนาดเลก็ลง Rodriguez-Montes de 
Oca et al. (2015) ศึกษาผลของความเค็มต่อพฒันาการ
ของ Oreochromis sp. 3 สายพนัธ์ุ พบว่า larva มีความ
ทนต่อความเคม็ ซ่ึงความเค็มมากกวา่ 35%0 มีผลท าให้
ความยาวล าตวัทั้งหมดของ larva ลดลง และถุงไข่แดง
ของ larva มีขนาดเล็กลงด้วย แสดงว่า larva มีการใช้
ไ ข่ แ ด ง เ พ่ิ ม ข้ึ น  Hui et al. (2014) ยั ง ก ล่ า ว ว่ า
ความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความเค็ม และค่า pH 
ของน ้ ายงัมีผลต่อการปฏิสนธิ และประสิทธิการฟักตวั
ของปลานิล โดยพบว่าระดับความเค็ม 9.2%0 ท่ี 27.1 
องศาเซลเซียส และค่า pH ของน ้ า 7.4 เป็นค่าเหมาะสม
ท่ีสุดท่ีท าให้ไข่ปลามีอัตราการฟักเป็นตัวเพ่ิมข้ึน 
นอกจากน้ีประเภทของไข่ปลาก็ยงัมีผลต่อพฒันาการ
ของปลา Kuwamaru, Mihiko (1988) กล่าวว่า ปลานิล
วงศ์ Cichidae พวกท่ีอมไข่ไวใ้นปาก จะมีจ านวนไข่
นอ้ยแต่มีขนาดใหญ่กวา่พวกท่ีวางไข่ติดกบัวตัถุ ต่อมา
ตวัอ่อนของพวกท่ีอมไข่ไวใ้นปากจะกินอาหารจาก
ภายนอก และมีพฒันาการเร็วกว่าตวัอ่อนของพวกท่ี
วางไข่ติดกบัวตัถุ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่รงควตัถุเร่ิมปรากฏ
เม่ือ Embryo อายุ 34-37 ชั่วโมง โดยเกิดข้ึนท่ีบริเวณ
ด้านข้างของไข่แดงใตบ้ริเวณล าตัว embryo จากนั้ น
รงควตัถุขยายลงมาบริเวณดา้นล่างและกระจายไปทั่ว
ไข่แดง เม่ือ embryo อายมุากข้ึน รงควตัถุจะกระจายตวั
ไปท่ีบริเวณหัวและล าตัว เช่นเดียวกับรายงานของ 
Lingling, Qianru (1981) Fujimura, Okada (2007) พบ
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รงควตัถุท่ีตาของ Embryo ปลานิลอายุ 70 ชั่วโมง ซ่ึง
สามารถใชบ้อกระยะของ embryo ท่ีมีตาปรากฏ ดงันั้น
การปรากฏของรงควตัถุบนไข่แดงในระหว่างช่วงท่ี
เป็น Embryo อาจใชบ้อกระยะต่าง ๆ ของ embryo ได ้
และอาจใชจ้ าแนกลกัษณะทางอนุกรมวิธานของปลา
วงศน้ี์ 
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