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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาพัฒนาการเจริ ญของปลานิ ล (Oreochromis niloticus) อายุ 1-20 วัน
โดยสังเกตลักษณะภายนอกภายใต้กล้องสเตอริ โอ ผลการศึกษาพบว่าไซโกตอยูใ่ นปากแม่พนั ธุ์นาน 24 ชัว่ โมง มีการ
เจริ ญเลยระยะ gastrula ต่อมาเป็ นเอ็มบริ โอระยะ segmentation (24-37ชัว่ โมง) มีการสร้างอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ (1) โซ
ไมท์ (somite) ที่ 24-28 ชัว่ โมง (2) เริ่ มสร้างตาที่เวลา 31-34 ชัว่ โมง (3) ร่ องรอยของสมองปรากฏที่ 34-37 ชัว่ โมง ระยะ
pharyngula มีพฒั นาการของอวัยวะต่าง ๆ เช่น (1) หัวใจเริ่ มเต้นที่ 46-49 ชัว่ โมง (2) retina มีการสร้างรงควัตถุที่เวลา 5255 ชัว่ โมง (3) มี blood circulation ที่ เวลา 58-61ชัว่ โมง (4) หัวมีขนาดใหญ่ข้ ึนที่ ช่วงเวลา 55-58 ชัว่ โมง hatching เกิดที่
ช่วงเวลา 88-93 ชัว่ โมง (3 วัน) ระยะ early larva มีการสร้างอวัยวะต่าง ๆ ดังนี้ (1) แผ่นปิ ดเหงือกเริ่ มปรากฏที่ 99-105
ชัว่ โมง (4 วัน) (2) ปากเริ่ มเปิ ดและมีการเคลื่อนไหวของขากรรไกรที่ 105-111 ชัว่ โมง (4 วัน) (3) ฟันเริ่ มปรากฏที่ 135141 (5 วัน ) ชั่วโมง (4) ถุงลมเริ่ ม ปรากฏและเริ่ ม ว่ายน้ าที่ 141-147 ชั่วโมง (9 วัน ) ต่ อ มาระยะ late larva ที่ 187-198
ชัว่ โมง (13 วัน)ระยะนี้พบไข่แดงลดปริ มาณลง 75 % ระยะ early juvenile เริ่ มเมื่ออายุ 198-275 ชัว่ โมงเป็ นต้นไป พบไข่
แดงถูกใช้หมดไป
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 187198 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.
คาสาคัญ: พัฒนาการปลานิล อายุ 1-20 วัน Oreochromis niloticus
Keywords: Development of Nile tilapia, Aged 1-20 days, Oreochromis niloticus
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BMP17-2
บทนา

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ กษาพัฒ นาการการเจริ ญ ระยะต่ า ง ๆ
ของลูกปลานิลอายุ 1-20 วัน

ปลานิลมีชื่อสามัญ Nile tilapia ชื่อวิทยาศาสตร์
Oreochromis niloticus อยู่ ใ นสกุ ล Oreochromis วงศ์
Cichidae และอันดับ Perciformes มี ถิ่นอาศัยในแม่น้ า
จอร์ แดนประเทศจอร์ แดน แม่น้ าไนล์ป ระเทศอี ยิป ต์
และตามหนอง บึง ทะเลสาบในทวีปแอฟริ กา (สมโภชน์,
2548) ป ล านิ ล ส กุ ล Oreochromis เป็ น ป ล า ที่ มี
ความส าคัญ ทางเศรษฐกิ จมากที่ สุดสกุลหนึ่ งที่ ได้รับ
ความนิ ย มในการเพาะเลี้ ยง ทั่ ว โลกมี ม ากกว่ า 75
ประเทศที่ เพาะเลี้ยงปลาสกุลนี้ Oreochromis niloticut
เป็ นปลานิ ล ชนิ ด หนึ่ งที่ มี ค วามส าคัญ มากที่ สุ ด ใน
ปั จจุบันมีการใช้ปลานิ ล (Oreochromis niloticut) เป็ น
ตั ว อย่ า งใน การศึ กษ าด้ า น พั น ธุ ศาสตร์ โ มเลกุ ล
(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 เนื่ อ งจากปลา
นิ ล เป็ นปลาที่ เลี้ ยงง่ า ยในตู ้ป ลา และมี ข นาดใหญ่
พอที่ จ ะใช้ในการศึ ก ษาทางด้านสรี ร วิท ยาหลัง จาก
ศึ ก ษ า transgenic manipulation (Chen et al., 1995;
MacKenzie, 1996; Wright, 2001) นอกจากนี้ ยังพบว่า
ปลานิลเป็ นปลาที่ออกลูกดก (ให้ไข่หลายพันฟองต่อ 1
คอก) สามารถผสมพันธุ์ได้ท้ งั ปี และมีช่วงอายุแต่ละ
รุ่ นสั้น (ตั้งแต่ปฏิสนธิ จนถึงวัยเจริ ญพันธุ์) ประมาณ 56 เดือน (Rahman et al.,1998; Wright, 2001)
ดังนั้นการศึ กษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษา
การเจริ ญของเอ็มบริ โอ และลูกปลาวัยอ่อนระยะแรก
ของปลานิ ลที่ ห้องปฏิ บตั ิ การภายใต้อุณหภูมิเฉลี่ย 27
องศาเซลเซี ย ส ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาครั้ งนี้ อาจ
นาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาพัฒนาการปลา
ชนิ ดต่ า งๆ และน าไปใช้ ป ระยุ ก ต์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการ
เพาะเลี้ยงและอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ยงั
สามารถนาความรู ้ที่ได้ใช้เลือกอายุของปลาที่ จะนามา
ศึกษาความเป็ นพิษทางน้ าได้

วิธีการศึกษา
สัตว์ ทดลอง
ไข่ปลานิ ลที่ ได้รับการปฏิ สนธิ จากพ่อพัน ธุ์
แม่พนั ธุ์จิตรลดา 1 จากศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ า
จืด จังหวัดขอนแก่น จานวน 5,000 ฟอง
การฟักเอ็มบริโอ
น าไข่ ป ลานิ ล ที่ ไ ด้รั บ การปฏิ ส นธิ จ านวน
1,000 ฟอง มาฟักในถังพลาสติกขาวบรรจุน้ าประปาที่
ปราศจากคลอรี น ปริ มาตร 2 ลิตร โดยมีระบบน้ าไหล
ผ่ า นตลอดเวลา จ านวน 5 ถัง ที่ เรื อนสั ต ว์ท ดลอง
ภ า ค วิ ช า ชี ว วิ ท ย า ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาพัฒนาการของเอ็มบริโอปลานิล
การศึกษาครั้งนี้ ได้สุ่ มเก็บตัวอย่างไข่ที่ได้รับ
การปฏิ สนธิ ที่นามาฟั กในถังพลาสติกขาวทันที ถือว่า
เป็ น 0 ชั่วโมงของเอ็ม บริ โออายุ 1 วัน ต่ อ มาสุ่ ม เก็ บ
ตัวอย่างเอ็มบริ โออายุ 1-4 วัน ทุ กๆ 4 ชั่วโมง สุ่ มเก็บ
ตัวอย่างเอ็มบริ โออายุ 5-7 วัน ทุ กๆ 6 ชัว่ โมง และสุ่ ม
เก็ บ ตัว อย่า งเอ็ม บริ โ ออายุ 8-11 วัน ทุ กๆ 12 ชั่ว โมง
หลัง จากนั้น สุ่ ม เก็ บ ตัวอย่างเอ็ม บริ โออายุ 12-20 วัน
ทุ ก ๆ 24 ชั่ ว โมง ซึ่ งชั่ ว โมงที่ เลื อ กเก็ บ ตัว อย่ า งใน
การศึ กษาครั้ งนี้ ตามการศึ กษาของอภิ ชาติ (2546) ใน
การเก็บตัวอย่างเอ็มบริ โอแต่ละครั้งเก็บจานวน10 ตัว
จากนั้น น ามาศึ ก ษาลัก ษณะภายนอกของเอ็ ม บริ โ อ
ภายใต้กล้อ งจุ ลทรรศน์ สเตอริ โอ (Olympus SZX-A,
Japan) และบันทึ กภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ สเตอริ โอ
(Olympus SZX-AS, Japan) ที่ มีกล้องสาหรั บถ่ายภาพ
พร้อมวัดนาดความยาวลาตัวของลูกปลาอายุแต่ละวัน
จากภาพถ่าย
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จุด และเม็ดสี เริ่ มมีการรวมตัวกันเป็ นจุดใหญ่ข้ ึน (รู ปที่
1-5)
Embryo อายุ 40-43 ชั่วโมง ระยะsegmentation
embryoมีขนาดเพิ่มมากขึ้นโซไมท์ มีสีขาวขุ่นกระจุ ก
เส้น เลื อดเล็กๆทางด้านหน้า embryo เริ่ มปรากฏและ
รวมตัวกันบริ เวณด้านหลังขากรรไกร (รู ปที่ 1-6)
Embryo อายุ 43-46 ชัว่ โมง ระยะ pharyngula
หัวใจเริ่ มปรากฏ embryo เริ่ มปรากฏรงควัตถุ ประมาณ
3-10 จุด embryo เริ่ มขยับและเคลื่อนไหว (รู ปที่ 1-7)
Embryo อายุ 46-49 ชัว่ โมง ระยะ pharyngula
หัวใจเริ่ มเต้น เส้นเลื อดที่ บริ เวณใต้ไข่แดงรวมตัวกัน
จานวนมาก (รู ปที่ 1-8)
Embryo อายุ 49-52 ชัว่ โมง ระยะ pharyngula
ลาตัวและหางมีลกั ษณะยาว สมองขยายขนาดมากขึ้น
เส้นเลือดแตกแขนงเป็ นเส้นเลือดฝอยจานวนมาก (รู ป
ที่ 1-9)
Embryo อายุ 52-55 ชัว่ โมง ระยะ pharyngula
เส้นเลื อดฝอยกระจายจากบริ เวณหัวใจลงมาทางด้าน
ล่างไข่แดงวนไปถึงหาง (รู ปที่ 1-10)
Embryo อายุ 55-58 ชัว่ โมง ระยะ pharyngula
หัวขยายขนาดมากขึ้ นและสมองมี ขนาดใหญ่มากขึ้ น
ตุ่มครี บอกเริ่ มปรากฏ รงควัตถุกระจายไปบนลาตัวของ
Embryo มากขึ้น (รู ปที่ 1-11)
Embryo อายุ 58-61ชัว่ โมง ระยะ pharyngula
ตาเริ่ ม ปรากฏสี เทาด าลัก ษณะใส เห็ น เป็ น 2 ชั้น คื อ
เลนส์กบั ตารอบเลนส์ (รู ปที่ 1-12)
Embryo อายุ 61-64 ชัว่ โมง ระยะ pharyngula
ครี บอกพัฒนามากขึ้น (รู ปที่ 1-13)
Embryo อายุ 64-67 ชัว่ โมง ระยะ pharyngula
กระดูกเหงือกและกระดูกขากรรไกรพัฒนา เหงือกและ
แผ่นปิ ดเหงื อกสามารถสังเกตได้ รงควัตถุกระจายตัว
ไปยังส่วนหัวของ Embryo (รู ปที่ 1-14)
Embryo อายุ 67-70 ชัว่ โมง ระยะ pharyngula
สังเกตเห็ นถุงลม (swim bladder) ในช่องท้อง (รู ปที่ 115)

ผลการศึกษา
พัฒนาการการเจริญระยะต่ าง ๆ ของปลานิล
อายุ 1-20 วัน
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้เกณฑ์ ข อง Fujimura
และ Okada (2007) ในการแบ่งพัฒนาการการเจริ ญของ
ลู ก ปลานิ ลออกเป็ นระยะต่ า งๆ ดั ง นี้ (1) Embryo
ประกอบด้ว ยระยะ zygote cleavage blastula gastrula
segmentation pharyngula แ ล ะ hatching (2) Larva
ป ระกอบ ด้ ว ยระยะ early larva และ late larva (3)
Juvenile แ บ่ ง เป็ น ร ะ ย ะ early juvenile แ ล ะ late
juvenile เนื่ องจากตัวอย่างไข่ปลานิ ลที่ นามาศึ กษาครั้ง
นี้ เป็ นไข่ ที่ ไ ด้รั บ การปฏิ ส นธิ แ ล้ว และอยู่ในปากแม่
พั น ธุ์ ซึ่ ง embryo มี ก ารเจริ ญเลยระยะ gastrula ผล
การศึกษาลักษณะสัณฐานภายนอกของลูกปลานิ ลอายุ
1-20 วัน (ตารางที่ 1) เป็ นดังนี้
Embryo อ ายุ 24-28 ชั่ ว โม ง อ ยู่ ใ น ระ ยะ
segmentation ลาตัวมี ลกั ษณะใส รู ป ร่ างยาว รี วางตัว
อยูท่ างด้านบนของไข่แดงค่อนไปทางด้านแหลม มีการ
สร้ างโซไมท์ (somite) แต่ สังเกตได้ไม่ ชัด เจน สมอง
เริ่ มมีการพัฒนา เบ้าตา (Optic cup) เริ่ มพัฒนา
(รู ปที่ 1-1)
Embryo อ ายุ 28-31 ชั่ ว โม ง อ ยู่ ใ น ระ ยะ
segmentation Embryo มี ข น า ด เพิ่ ม ขึ้ น โ ซ ไ ม ท์
(somite) มีจานวนมาก embryo มีขนาดใหญ่ข้ ึน เบ้าตา
(optic cup) พัฒ นาเป็ นวงกลม สมองมี ข นาดใหญ่ ข้ ึ น
หางมีความยาวมากขึ้น(รู ปที่ 1-2)
Embryo อ า ยุ 31-34 ชั่ ว โ ม ง ร ะ ย ะ
segmentation โ ซ ไม ท์ (somite) มี จ าน วน ม าก ขึ้ น
ช่องว่างระหว่างเยือ่ หุ ้มไข่แดงกับไข่แดงมีขนาดเล็กลง
(รู ปที่ 1-3)
Embryo อายุ 34-37 ชัว่ โมง ระยะ segmentation
รงควัต ถุ (melanophore) เริ่ ม ปรากฏ ประมาณ 10-20
จุด (รู ปที่ 1-4)
Embryo อายุ 37-40 ชัว่ โมง ระยะ segmentation
เบ้าตา (optic cup) พัฒ นาคล้ายวงกลม สมองมี ขนาด
ใหญ่ข้ ึน รงควัตถุกระจายเพิ่มมากขึ้น ประมาณ 20-40
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Embryo อายุ 70-73 ชัว่ โมง ระยะ pharyngula
บริ เวณรอบเลนส์ตามีความเข้มมากขึ้น (รู ปที่ 1-16)
Embryo อายุ 73-78 ชัว่ โมง ระยะ pharyngula
เส้นเลือดฝอยกระจายทัว่ ไข่แดง (รู ปที่ 1-17)
Embryo อายุ 78-83 ชัว่ โมง ระยะ pharyngula
หัวและหางของ embryo แยกจากไข่แดงครี บอกชัดเจน
และครี บหลังนูนขึ้น (รู ปที่ 1-18)
Embryo อายุ 83-88 ชั่ ว โมง ระยะ hatching
embryo ฟักออกจากไข่ (รู ปที่ 1-19)
Larva อายุ 88-93 ชั่ว โมง ระยะ early larva
พบตุ่มครี บ 4 ตุ่ม คือ ครี บหลัง ครี บอก ครี บหาง และ
ครี บท้อง (รู ปที่ 1-20)
Larva อายุ 93 -99 ชั่ว โมง ระยะ early larva
ขากรรไกรล่ า งเคลื่ อ นไหวได้ ส่ ว นหั ว มี ร งควัต ถุ
กระจายมากขึ้น (รู ปที่ 1-21)
Larva อายุ 99-105 ชั่วโมง ระยะ early larva
หัวใจมีขนาดใหญ่ รงควัตถุที่บริ เวณท้องมีมากขึ้นและ
รงควัตถุที่บริ เวณหัวปรากฏชัดเจน (รู ปที่ 1-22)
Larva อายุ 1 05 -1 11 ชั่ ว โมง ระยะ early
larva สี ข องล าตัว ขาวขุ่ น ระบบทางเดิ น อาหารส่ ว น
ปลายสังเกตเห็นชัดเจน (รู ปที่ 1-23)
Larva อายุ 111-117 ชัว่ โมง ระยะ early larva
หัวใจมี 2 ห้องสมบูรณ์ และเคลื่อนไปอยูใ่ นตาแหน่งที่
เหมาะสม (รู ปที่ 1-24)
Larva อายุ 1 17 -1 23 ชั่ ว โมง ระยะ early
larva ปริ มาณไข่แดงลดลง รงควัตถุที่บริ เวณท้องมีสีดา
เข้ม (รู ปที่ 1-25)
Larva อายุ 123-129 ชัว่ โมง ระยะ early larva
ครี บหางแผ่ขยายออกและครี บหลังนูนยาว (รู ปที่ 1-26)
Larva อายุ 129-135 ชัว่ โมง ระยะ early larva
ครี บอกเคลื่อนไหวได้ แผ่นปิ ดเหงือกขยายขนาด (รู ปที่
1-27)
Larva อายุ 135-141 ชัว่ โมง ระยะ early larva
เหงือกและซี่เหงือกเห็นเป็ นแถบชัดเจน (รู ปที่ 1-28)

Larva อายุ 147-153 ชัว่ โมง ระยะ early larva
ด้านบนลาตัวมีรงควัตถุกระจายทัว่ ไป (รู ปที่ 1-29)
Larva อายุ 153-159 ชัว่ โมง ระยะ early larva
ครี บ หางมี ค วามยาวมากขึ้ น มี โ ซไมท์ แ ละร่ อ งครี บ
เพิ่มขึ้น (รู ปที่ 1-30)
Larva อายุ 159-165 ชัว่ โมง ระยะ early larva
เลนส์ตาขยับไปมา กรอกตาไปมา กระดูกหางแผ่ออก
เหมือนพัด (รู ปที่ 1-31)
Larva อายุ 165-176 ชัว่ โมง ระยะ early larva
บริ เวณใต้เหงื อ กมี สีเข้ม เป็ นแถบ ปลามี ข นาดล าตัว
ใหญ่ รงควัตถุที่หัวกระจุกรวมกันมี สีดาเข้ม (รู ป ที่ 132)
Larva อายุ 176-187 ชัว่ โมง ระยะ early larva
ลักษณะเนื้ อเยื่อ ตาเห็ น เป็ น 2 วง หัวมี สี เข้ม มากครี บ
หางตรงกลางเว้าเข้า เป็ นแถบ ขากรรไกรยาวและ
แข็งแรง (รู ปที่ 1-33)
Larva อายุ 187-198 ชั่ว โมง ระยะ late larva
ครี บหางมีลกั ษณะตรงปลายหยักไข่แดงมีปริ มาณลดลง
(รู ปที่ 1-34)
Larva อายุ 198-209 ชั่วโมง ระยะ late larva
หั ว และล าตัว มี ล ัก ษณะยาว หั ว ใจเคลื่ อ นเข้าไปยัง
ตาแหน่ งใต้เหงื อกสมบู รณ์ ไข่แดงลดปริ มาณลงเกื อบ
ทั้งหมด กระดูกหางแยกเป็ นแฉก 2 แฉก (รู ปที่ 1-35)
Larva อายุ 209-220 ชั่วโมง ระยะ late larva
แถบของฟันบนขากรรไกรเริ่ มสังเกตเห็นชัดเจน (รู ปที่
1-36)
Larva อายุ 220-231 ชัว่ โมง ระยะ late larva
รงควัต ถุ ก ระจายลงมายัง ขากรรไกรบนบริ เวณ
premaxilla (รู ปที่ 1-37)
Larva อายุ 231-242 ชั่วโมง ระยะ late larva
รงควัตถุบริ เวณลาตัวกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ (รู ปที่
1-38)
Larva อายุ 242-253 ชั่วโมง ระยะ late larva
ร่ องริ มฝี ปากโค้งขึ้ นไปทางด้านบนทาให้ขากรรไกร
ล่างยื่นยาวไปทางด้านหน้ามากกว่าขากรรไกรบน (รู ป
ที่ 1-39)
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BMP17-5
เกิ ด ขึ้ นภายใน 1.5 ชั่ ว โมง ระยะ cleavage เกิ ด ขึ้ น
ภายใน 1.5-4 ชัว่ โมง ระยะ blastula เกิดขึ้นภายใน 4-22
ชั่ ว โ ม ง gastrula เกิ ด ขึ้ น ภ าย ใ น 22-26 ชั่ ว โ ม ง
(Fujimura, Okada, 2007) เนื่ องจาก embryo อยู่ในปาก
ของแม่ พ ัน ธุ์ น าน 24 ชั่ ว โมงก่ อ นที่ จ ะน ามาศึ ก ษา
ดัง นั้ นเอ็ ม บริ โ อที่ น ามาศึ ก ษาจึ ง มี อ ายุป ระมาณ 24
ชั่ ว โมงเป็ นต้ น ไป โดยพบว่ า เป็ นเอ็ ม บริ โอระยะ
Segmentation ซึ่ งมีการสร้างอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ (1) มี
การสร้างโซไมท์ (somite) ที่ 24-28 ชัว่ โมง ซึ่งใกล้เคียง
กับ การศึ กษาในปลานิ ล ของ Morrison et al.(2001) ที่
เว ล า 26-30 ชั่ ว โ ม ง แ ต่ Fujimura, Okada (2007)
รายงานว่าเอ็ม บริ โ อระยะ segmentation ของปลานิ ล
เกิ ดที่ เวลา 26-40 ชั่วโมง (2) เริ่ มสร้างตาที่ เวลา 31-34
ชั่วโมง เหมื อนกับ รายงานของ Morison et al. (2001)
พบว่าเอ็มบริ โอสร้างตาที่ 31 ชั่วโมง แต่แตกต่างจาก
การศึ กษาของ Fujimura, Okada (2007) ที่ เวลา 40-44
ชัว่ โมง และ (3) ร่ องรอยของสมองปรากฏที่เวลา 34-37
ชัว่ โมง ซึ่ งเร็ วกว่ารายงานของ Morrison et al. (2001)
และ Fujimura, Okada (2007) ที่ เวลา 46 ชั่ว โมง และ
44-48 ชัว่ โมง ตามลาดับ
เอ็ม บริ โ อระยะถัด มาเป็ นระยะ pharyngula
พบมีพฒั นาการของอวัยวะต่าง ๆ เช่น (1) หัวใจเริ่ มเต้น
ที่ 46-49 ชัว่ โมง ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาใกล้เคี ยงกับรายงาน
ข อ ง Morrison et al. (2001) แ ล ะ Fujimura, Okada
(2007) ที่ 50 ชัว่ โมง และ 48-60 ชัว่ โมง ตามลาดับ (2)
retina มี การส ร้ า งรงค วั ต ถุ ที่ เวลา 52-55 ชั่ ว โม ง

Juvenile อายุ 253-264 ชั่ ว โมง ระยะ early
juvenile ลาตัวมีขนาดใหญ่ข้ ึนและมีสีเข้ม (รู ปที่ 1-40)
Juvenile อายุ 264-275 ชั่ ว โมง ระยะ early
juvenile รงควัตถุกระจายทั่วไปบนลาตัวและกระจาย
ตัวอย่างสม่ าเสมอ ไข่แดงหดหายไปทั้งหมด (รู ปที่ 141)
Juvenile อายุ 275-298 ชัว่ โมง ระยะ juvenile
แผ่น ปิ ดเหงื อกเริ่ ม เปลี่ ยนจากสี น้ าตาลเป็ นสี ด า ตามี
ขนาดใหญ่ (รู ปที่ 1-42)
Juvenile อายุ 298-321 ชัว่ โมง ระยะ juvenile
ลาตัวมีสีเขียวอ่อนและขาวขุ่น (รู ปที่ 1-43)
Juvenile อายุ 321-344 ชัว่ โมง ระยะ juvenile
รงควัตถุบริ เวณหัวสานกันเป็ นร่ างแหยาวพาดไปยังสัน
ครี บหลัง (รู ปที่ 1-44)
Juvenile อายุ 344-367 ชัว่ โมง ระยะ juvenile
รอยต่อระหว่างหัวและและหลังมีลกั ษณะนูนขึ้น (รู ปที่
1-45)
Juvenile อายุ 367-390 ชัว่ โมง ระยะ juvenile
รงควัตถุบนลาตัวกระจายตัวเป็ นระเบียบ (รู ปที่ 1-46)
Juvenile อายุ 390-413 ชัว่ โมง ระยะ juvenile
หัวมี ข นาดใหญ่ ข้ ึ น เนื้ อ เยื่อ บริ เวณท้องเปลี่ ยนจากสี
เหลืองเป็ นน้ าตาลอ่อน (รู ปที่ 1-47)
Juvenile อายุ 413-518 ชัว่ โมง ระยะ juvenile
รงควัตถุมีขนาดใหญ่ข้ ึนปกคลุมเนื้ อเยือ่ บนลาตัวเกือบ
ทั้งหมด เป็ นสี น้ าตาลและเป็ นจุด ลูกปลาว่ายน้ าได้ดี
(รู ปที่ 1-48)
สรุปและวิจารณ์ ผลการศึกษา
ปลานิ ล เป็ นปลาน้ าจื ด ที่ นิ ย มน ามาบริ โ ภค
อย่างมาก เพื่อที่ จะให้การเพาะเลี้ยงปลานิ ลมี ศกั ยภาพ
สู ง และขยายกว้า งออกไป ดั ง นั้ นความรู ้ เกี่ ย วกั บ
พัฒ นาการของ early larva และการให้อ าหารจึ งเป็ น
เรื่ องจ าเป็ นที่ ต ้อ งศึ ก ษา จากผลการศึ ก ษาลัก ษณะ
ภายนอกของปลานิ ล อายุ 1-20 วัน ในครั้ งนี้ ไม่ พ บ
เอ็มบริ โอระยะ zygote cleavage blastula และ gastrula
ซึ่ งเป็ นระยะที่ เกิ ดขึ้ น อย่างรวดเร็ ว โดยระยะ zygote
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BMP17-8

การพัฒ นาระยะต่อ มาเป็ นระยะ early larva
พบว่า larva ระยะนี้ มี การสร้ างอวัยวะต่ างๆ ดังนี้ (1)
แผ่นปิ ดเหงือกเริ่ มปรากฏที่ 99-105 ชัว่ โมง ซึ่ งเร็ วกว่า
รายงาน ของ Morrison et al. (2001) และ Fujimura,
Okada (2007) ที่ 124 และ110-120 ชั่ว โมง ตามล าดับ
(2) ปากเริ่ มเปิ ดและมีการเคลื่อนไหวของขากรรไกรที่
105-111 ชัว่ โมงซึ่ งเร็ วกว่ารายงานของ Morrison et al.
(2001) และ Fujimura, Okada (2007) ที่ 147 และ120132 ชั่ว โมง ตามล าดับ (3) ฟั น เริ่ ม ปรากฏที่ 135-141
ชั่ ว โมงใกล้ เ คี ย งกั บ รายงานของ Fujimura, Okada
(2007) ที่ 132-144 ชั่ ว โมง แต่ เ ร็ ว กว่ า รายงานของ
Morrison et al. (2001) ที่ 148 ชั่ว โมง และ (4) ถุ ง ลม
เริ่ มปรากฏ และ larva เริ่ มว่ายน้ าที่ 141-147 ชัว่ โมง ซึ่ ง
เร็ วกว่ารายงานของ Morrison et al. (2001)

ซึ่ งเร็ วก ว่ า รายงาน ข อ ง Morrison et al.
(2001) ที่ 76 ชัว่ โมง (3) มี blood circulation ที่เวลา 5861ชั่ว โมง ซึ่ งใกล้เคี ย งกับ การศึ ก ษาของ Fujimura,
Okada (2007) ได้ร ายงานไว้ที่ เวลา 60-72 ชั่ว โมง (4)
หัวมีขนาดใหญ่ข้ ึนที่ช่วงเวลา 55-58 ชัว่ โมงซึ่ งเร็ วกว่า
Fujimura, Okada (2007) ได้ ร ายงานไว้ที่ เวลา 72-90
ชั่วโมง ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ไม่ ส ามารถระบุ ก ารสร้ าง
otic vesicles แต่ Morrison et al. (2001) รายงานว่าการ
เกิด otic vesicles ที่ 76 ชัว่ โมง
เอ็มบริ โอถัดจากระยะ pharyngula เป็ นระยะ
hatching เกิ ด ที่ ช่ ว งเวลา 88-93 ชั่ ว โมง ซึ่ งต่ า งจาก
Morison et al. (2001) และ Fujimura, Okada (2007) ที่
100-125 ชัว่ โมง และ 90-110 ชัว่ โมง ตามลาดับ
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BMP17-9
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BMP17-10
ความเค็ ม ยัง เป็ นปั จจั ย ส าคั ญ ข้อ หนึ่ งต่ อ
พัฒ นาการของ embryo โดยมี ก ารศึ ก ษาจากนัก วิจัย
หลายท่าน ได้แก่ Okamoto et al. (2009) กล่าวว่าสภาพ
ความเค็มของน้ าที่ใช้ระหว่างการฟัก และเพาะเลี้ยงลูก
ปลามีผลต่อพัฒนาการของ embryoอย่างชัดเจน โดยมี
ผลต่ออัตราการฟั ก (hatching rate) อัตราการรอดชี วิต
(survival rate) ลดลง และทาให้ Larva มีรูปร่ างผิดปกติ
(deformities in larvae) Fielder et al. (2005) ก ล่ าวว่ า
ความเค็ ม ยังมี ผ ลต่ อ ขนาดของ larva โดยเฉพาะเมื่ อ
เลี้ยงปลาในน้ าที่มีความเข้มข้นสู งเกินกว่าที่ปลาจะทน
ได้ มีผลทาให้ปลามีขนาดเล็กลง Rodriguez-Montes de
Oca et al. (2015) ศึกษาผลของความเค็มต่อพัฒนาการ
ของ Oreochromis sp. 3 สายพันธุ์ พบว่า larva มีความ
ทนต่อความเค็ม ซึ่ งความเค็มมากกว่า 35%0 มีผลทาให้
ความยาวลาตัวทั้งหมดของ larva ลดลง และถุงไข่แดง
ของ larva มี ขนาดเล็กลงด้วย แสดงว่า larva มี การใช้
ไ ข่ แ ด ง เพิ่ ม ขึ้ น Hui et al. (2014) ยั ง ก ล่ า ว ว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณ หภูมิ ความเค็ม และค่า pH
ของน้ ายังมีผลต่อการปฏิสนธิ และประสิ ทธิ การฟั กตัว
ของปลานิ ล โดยพบว่าระดับ ความเค็ม 9.2%0 ที่ 27.1
องศาเซลเซียส และค่า pH ของน้ า 7.4 เป็ นค่าเหมาะสม
ที่ สุ ด ที่ ท าให้ ไ ข่ ป ลามี อ ัต ราการฟั ก เป็ นตัว เพิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนี้ ประเภทของไข่ปลาก็ยงั มีผลต่อพัฒนาการ
ของปลา Kuwamaru, Mihiko (1988) กล่าวว่า ปลานิ ล
วงศ์ Cichidae พวกที่ อ มไข่ไว้ในปาก จะมี จานวนไข่
น้อยแต่มีขนาดใหญ่กว่าพวกที่วางไข่ติดกับวัตถุ ต่อมา
ตัวอ่ อ นของพวกที่ อ มไข่ไว้ในปากจะกิ น อาหารจาก
ภายนอก และมี พ ฒ
ั นาการเร็ วกว่าตัวอ่ อนของพวกที่
วางไข่ติดกับวัตถุ
ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่ารงควัตถุเริ่ มปรากฏ
เมื่ อ Embryo อายุ 34-37 ชั่ว โมง โดยเกิ ด ขึ้ น ที่ บ ริ เวณ
ด้านข้างของไข่ แดงใต้บ ริ เวณลาตัว embryo จากนั้น
รงควัตถุขยายลงมาบริ เวณด้านล่างและกระจายไปทั่ว
ไข่แดง เมื่อ embryo อายุมากขึ้น รงควัตถุจะกระจายตัว
ไปที่ บ ริ เวณหั ว และล าตัว เช่ น เดี ย วกับ รายงานของ
Lingling, Qianru (1981) Fujimura, Okada (2007) พบ

แ ล ะ Fujimura and Okada (2007) ที่ 196
ชัว่ โมง และ132-144 ชัว่ โมง ตามลาดับ ต่อมาเป็ นระยะ
late larva เริ่ มที่อายุ 9 วัน (141-147 ชัว่ โมง) เป็ นต้นไป
ระยะนี้พบไข่แดงลด
ปริ ม าณลง 75 % ซึ่ ง คล้ายกับ Fujimura and
Okada (2007) ที่ รายงานพบใน late larva 8-9 วัน เป็ น
ต้นไป
ระยะต่ อ มาคื อ ระยะ early juvenile เริ่ ม เมื่ อ
อายุ 13 วัน (187-198 ชัว่ โมง) เป็ นต้นไป ระยะนี้ พบไข่
แดงถู ก ใช้จ นหมดไป ซึ่ งคล้ายกับ การรายงานของ
Fujimura and Okada (2007) ก ล่ า ว ว่ า ร ะ ย ะ Early
juvenile เกิดเมื่ออายุ 12-13 วัน
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าพัฒนาการของปลา
นิ ลอายุ 1-20 วันประกอบด้วยระยะ embryo larva และ
juvenile เหมื อนกับรายงานของการศึ กษาก่ อนหน้านี้
แต่ช่วงเวลาของพัฒนาการในแต่ละระยะในการศึ กษา
ครั้ งนี้ เกิ ดขึ้ น ได้เร็ วกว่า (ตารางที่ 2) ที่ เป็ นเช่ น นี้ อาจ
เนื่ องจากความแตกต่างของอุณ หภูมิน้ าที่ ใช้เลี้ยงปลา
นิ ล คื อ 27 องศาเซลเซี ยส แต่ จ ากการศึ ก ษาของ
Morrison et al. (2001) และ Fujimura, Okada (2007)
อุณหภูมิน้ าที่ ใช้เลี้ยงปลานิ ลมีช่วงกว้างกว่า คือ 27-29
องศาเซลเซี ยส กล่าวว่า อุณหภูมิมีอิทธิ พลอย่างมากต่อ
พัฒนาการของปลา เช่นเดียวกับ Morrison et al. (2001)
กล่าวว่าความแปรปรวนของช่ วงเวลาในแต่ล ะระยะ
พัฒนาการของปลาอาจเนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้เพาะเลี้ยง
ในแต่ ละการศึ กษามี ค วามแตกต่ างกัน และยังพบว่า
อัต ราของการพัฒ นา (rate of development) ของลู ก
ปลายังขึ้นกับอายุของพ่อแม่พนั ธุ์ โดยทัว่ ไป พบว่าไข่ที่
เกิ ด จากพ่ อแม่ พั น ธุ์ อ ายุ ม ากจะมี ช่ วงเวลาขอ ง
พัฒนาการในแต่ละระยะช้า และยังขึ้นกับสายพันธุ์อีก
ด้วย อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิน้ าที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้
ยังอยูใ่ นช่วง 27-29 องศาเซลเซียส ดังนั้นความแตกต่าง
ในช่ วงเวลาของพัฒ นาการแต่ ล ะระยะอาจเนื่ อ งจาก
ความแตกต่ างของสภาพที่ ใช้เลี้ ยงและสายพัน ธุ์ข อง
ปลา ซึ่ งในที่ น้ ี ใช้สายพัน ธ์จิตรลดามาศึ กษา มากกว่า
อุณหภูมิน้ าซึ่งสนับสนุนโดย Morrison et al. (2001)
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รงควัตถุที่ ตาของ Embryo ปลานิ ลอายุ 70 ชัว่ โมง ซึ่ ง
สามารถใช้บอกระยะของ embryo ที่มีตาปรากฏ ดังนั้น
การปรากฏของรงควัตถุ บนไข่แดงในระหว่างช่ วงที่
เป็ น Embryo อาจใช้บอกระยะต่าง ๆ ของ embryo ได้
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