
การสืบพนัธ์ุ
และการเจริญของสัตว์

ครูสิปป์แสง  สุขผล



การสืบพนัธ์ุ 
(Reproduction)

หมายถงึ กระบวนการทีท่ าใหเ้กดิสิง่มชีวีติตวัใหมข่ึน้มาจากสิง่มชีวีติ
ชนิดเดยีวกนั โดยทีส่ ิง่มชีวีติรุน่ใหมท่ีเ่กดิขึน้จะทดแทนสิง่มชีวีติรุน่เก่าที่

ตายไป ท าใหส้ิง่มชีวีติเหลอืรอดอยูไ่ดโ้ดยไมส่ญูพนัธุ์



2. ความส าคญัของการสืบพนัธุ์

1.ท าให้เกิดหน่วยของส่ิงมีชีวิตขึน้มาใหม่ ทดแทนชีวิตเดิมท่ีตายไป
2.การสืบพนัธุแ์บบอาศยัเพศท าให้เกิด ความผนัแปรของลกัษณะ ซ่ึง
เป็นกลไกของการด ารงชีวิต
3.การสืบพนัธุเ์ป็นตวัตดัสินว่าอะไรเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่



3.ประเภทของการสืบพนัธุ์

การสืบพนัธุมี์ 2 วิธี คือการสืบพนัธุแ์บบไม่
อาศยัเพศ และการสืบพนัธุแ์บบอาศยั

เพศ
1.การสืบพนัธุแ์บบไม่อาศยัเพศ (Asexual 

Reproduction) 
2.การสืบพนัธุแ์บบอาศยัเพศ (Sexual 

Reproduction)
 สตัวบ์างชนิดสามารถสบืพนัธุท์ ัง้แบบอาศยั

เพศและแบบไมอ่าศยัเพศ 
เชน่ ไฮดรา การสบืพนัธุแ์บบไมอ่าศยัเพศ
ของไฮดราจะใชว้ธิกีารแตกหน่อ



4.การเพ่ิมจ านวนเซลล์

(cellmultiplication)



5.การสืบพนัธุแ์บบไม่อาศยัเพศ (asexual reproduction)

เป็นการสบืพนัธุท์ีไ่มต่อ้งอาศยัเซลลส์บืพนัธุ ์(sex cell) เป็นการสบืพนัธุท์ีส่รา้ง
หน่วยใหมข่ึน้มาจากสิง่มชีวีติเดมิ การสบืพนัธุแ์บบน้ีพบตัง้แต่สิง่ทีม่ชีวีติทีย่งั

ไมเ่ป็นเซลล ์พวกเซลลเ์ดยีว และพวกหลายเซลลไ์ปจนถงึพชืชัน้สงู



การสืบพนัธุแ์บบไม่อาศยัเพศสามารถแบง่ได้ดงัน้ี
1. การแตกหน่อ (BUDDING) หน่อเดิมจะแบง่เซลลไ์ด้หน่อใหม่ (BUD) แต่ติดกบัหน่อเดิม รปูร่าง
เหมือนหน่อเดิม แต่ขนาดเลก็กว่า พบในพืชเซลลเ์ดียว เช่น ยีสต ์ในพืชหลายเซลล ์เช่น มาร์
เเชนเทีย (MARCHANTIA) ซ่ึงเป็นพืชชัน้ต า่พวกตะไคร่ชนิดหน่ึง (หรือเรียกลิเวอรเ์วิธ) และต้น
ตีนตุก๊แก ต้นตายใบเป็น ส่วนในสตัวห์ลายเซลล ์ได้แก่ ไฮดรา

          ไฮดรา ซคัทอเรยี      มารแ์ชนเทยี



2. การแบง่แยก (FISSION) เป็นการสืบพนัธุแ์บบไม่อาศยัเพศของ
ส่ิงมีชีวิตเซลลเ์ดียว เช่น  โพรโทซวั แบคทีเรีย ยีสต ์และสาหร่าย 
ระหว่างท่ีมีการแบง่แยกจะมีการแบง่สารพนัธกุรรมด้วย แบง่ได้ 2 
ประเภท คือ

1.1 แบง่แยกเป็นสอง (BINARY FISSION) จากหน่ึงเซลลแ์บง่
ได้เป็น 2 เซลล ์และ 4 เซลลต่์อไปเร่ือยๆ ได้แก่ พารามีเซียม

1.2 การแบง่แยกทวีคณู (MULTIPLE FISSION) นิวเคลียส จะ
มีการแบง่แบบไมโตซีสหลายครัง้ได้นิวเคลียสหลายอนั แล้วจึงแบง่
ไซโตพลาซึมได้เป็นหลายเซลลจ์ะเกิดในพวกสตัวไ์ม่มีกระดกูสนั
หลงั เช่น ในเช้ือมาเลเรียบางระยะและในอะมีบาบางชนิดในระยะ
เป็นตวัหนอนของฟองน ้าและปลาดาวบางชนิด



http://web.nkc.kku.ac.th/118214/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=8

การสืบพนัธุแ์บบไบนารีฟิชชนั (binary fission) (a-b) ภาพแสดงการแบ่งตวัตามยาว  (c-d) ภาพแสดงการแบ่งตวัตามขวาง 
(Miller and Harley, 2002)



Asexual reproduction by multiple fission in Amphistegina 
http://www.marine.usf.edu/reefslab/pages/photoalbum.html

                                           

การแบ่งตวัแบบทวีคณูพบในพวกสปอโรซวั
http://web.nkc.kku.ac.th/118214/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=8



3.) พารธี์โนเจเนซิส (Parthenogenesis)
เช่น ตัก๊แตนก่ิงไม้ เพล้ีย ไรน ้า



4 .) การงอกใหม่ (Regeneration)
ไดแ้ก่ ดาวทะเล พลานาเรยี



5.)การสร้างสปอร ์(Spore Formation)
ได้แก่ เช้ือราไฮฟา



6.)การขาดออกเป็นท่อน (Fragmentation)
เช่น สาหร่ายทะเล(สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน)



6.การสืบพนัธุแ์บบอาศยัเพศ (sexual reproduction)

เป็นการสบืพนัธุท์ีผ่ลติสิง่มชีวีติใหมข่ึน้มาดว้ยการรวมตวัของหน่วย
พนัธุกรรมการรวมตวัของเซลลส์บืพนัธุเ์รยีกวา่ปฏสินธิ (fertilization) 

กลายเป็นเซลลเ์ริม่ตน้ของสิง่มชีวีติรุน่ต่อไป



รูปแบบของการสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศ
1. รปูแบบของการสืบพนัธุใ์นส่ิงมีชีวิตท่ีมีโครโมโซมเป็นแฮพลอยด์

พบในสิง่มชีวีติพวกโพรทสิ 
สรา้งเซลลส์บืพนัธุท์ีเ่ป็นแฮพลอยด(์แบ่งเซลลแ์บบไมโทซสิ)           เกดิการ

รวมตวัของเซลลส์บืพนัธุ ์              ไดไ้ซโกตทีเ่ป็นดพิลอยด ์              
ไซโกต จะแบ่งแบบไมโอซสิไดส้ปอรท์ีเ่ป็นแฮพลอยด ์            เจรญิเป็น
สิง่มชีวีติทีม่โีครโมโซมเป็นแฮพลอยด ์

2. รปูแบบของการสืบพนัธุใ์นส่ิงมีชีวิตท่ีมีโครโมโซมเป็นดิพลอยด์
พบในคน สตัว ์พชืบางชนิด เหด็ราบางชนิด และโพรโทซวั  

โครโมโซมเป็นดพิลอยด ์          สรา้งเซลลส์บืพนัธุแ์บบแฮพลอยด(์ไมโอซสิ)                
             รวมตวัของเซลลส์บืพนัธุ ์          ไดไ้ซโกตเป็นดพิลอยด ์            

ไซโกต จะแบ่งแบบไมโทซสิเพิม่จ านวนเซลลเ์จรญิเป็นสิง่มชีวีติใหม่เป็นดิ
พลอยด์



ไข่ (Egg)
ลกัษณะกลมหรือรี เคล่ือนท่ีไม่ได ้ไข่ของสตัวม์กัมีอาหารสะสมอยู่
เพ่ือเล้ียงตวัอ่อนท่ีอยูภ่ายในไข่เซลลไ์ข่ส่วนมากมกัจะมีส่ิงห่อหุม้

เพ่ือป้องกนัการกระทบกระเทือนจากส่ิงแวดลอ้ม



มีขนาดเลก็กวา่ไข่มาก ส่วนประกอบอยู ่3 ส่วน คือ หวั (head) ล าตวั 
(body) และหาง (tail) ส่วนหวัจะมีนิวเคลียสเป็นส่วนประกอบ เคล่ือนท่ีโดย
ใชห้างตวัอสุจิจะมีขนาดเลก็กวา่ไข่มาก และมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า และจะเคล่ือนท่ี

ไดเ้ร็วเพราะมีส่วนหางช่วยในการเคล่ือนท่ีเพื่อสะดวกในการเขา้ผสมกบัไข่

ตวัอสจิุ (Sperm)



เม่ือตวัอสจิุผสมกบัไข่จะเกิด การปฏิสนธิ (Fertilization) ขึน้
การปฏิสนธิ (Fertilization) แบง่ออกเป็น 2 ชนิด คือ

1.)การปฏิสนธิภายใน (Internal Fertilization)
ตวัอสจุจิากสตัวเ์พศผูเ้ขา้ผสมกบัไขซ่ึง่ยงัอยูใ่นตวัของสตัวเ์พศเมยี
ไดแ้ก่ สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม ปลาทีอ่อกลกูเป็นตวั เช่น ปลาหางนกยงู



2.)การปฏิสนธิภายนอก (External Fertilization)
การผสมระหวา่งไขแ่ละตวัอสจุภิายนอกตวัของสตัวเ์พศเมยี โดย
ทีเ่พศผูจ้ะปล่อยเชือ้อสจุอิอกมา และเพศเมยีจะปล่อยไขอ่อกมา
เพือ่ผสมกบัตวัอสจุ ิ ไดแ้ก่ สตัวค์รึง่น ้าครึง่บก เชน่ กบ เป็นตน้

ปลาต่าง ๆ และสตัวน์ ้าทีอ่อกลกูเป็นไขทุ่กชนิด



7.การสืบพนัธุข์องคน

การสบืพนัธุข์องคนมกีารรวมตวักนัของอสจุกิบัเซลลไ์ขใ่น
รา่งกายของเพศหญงิเกดิเป็นไซโกต  จากนัน้ไซโกตจงึเริม่แบ่ง
เซลลแ์ละเจรญิเตบิโตเป็นเอม็บรโิอ  เอม็บรโิอทมีอีายเุขา้สู่
เดอืนที ่3 ของการตัง้ครรภแ์ละเมือ่ครบ 9 เดอืน  จะคลอด
ออกมาเป็นทารก



อวยัวะสบืพนัธุเ์พศชาย ( male genital organ) อวยัวะสบืพนัธุ์
เพศชายแบ่งออกเป็น 2 สว่นใหญ่ๆ คอื

1.อวยัวะสืบพนัธุเ์พศชายภายนอก ( external male genital 
organ) เป็นอวยัวะสว่น ทีส่ามารถมองเหน็ไดจ้ากภายนอก

ระบบสบืพนัธุเ์พศชาย (Male Reproductive System) 
เป็นระบบทีท่ าหน้าทีใ่นการสรา้งเซลลส์บืพนัธุ ์คอื sperm และท าหน้าที่
ในการน าสง่ sperm เขา้ไปในอวยัวะสบืพนัธุเ์พศหญงิเพือ่ผสมกบัเซลลไ์ข่

ต่อไป นอกจากน้ียงัท าหน้าทีส่รา้ง hormone เพศชายอกีดว้ย

2. อวยัวะสืบพนัธุเ์พศชายภายใน ( internal male genital 
organ) เป็นสว่นทีไ่มส่ามารถมองเหน็ไดจ้ากภายนอก

1. ลงึค ์( penis)

2. ถุงอณัฑะ ( scrotum หรอื scrotal sec)





น ้ากาม ( semen)

          น ้ากาม ( semen) หรอืน ้าอสจุขิองการรว่มเพศ น ้ากามเกดิจากต่อม
คลัเพอรแ์ต่ละครัง้มปีระมาณ 3 cm&sup3; ประกอบดว้ยของเหลวจากต่อม
ต่างๆ คอื เซมนิลัฟลอูดิ พรอสเทตกิฟลอูดิและของเหลวจากต่อมคาวเพอร์
และอสจุอิกีประมาณ 300-500 ลา้นตวั น ้ากามจะมสีขีาว ทบึแสง มกีลิน่
เฉพาะตวั การหลัง่น ้ากามเกดิจากการหดและแขง็ตวัของกลา้มเน้ือตามท่อและ
เซมนิลัเวซเิคลิ



Spermatogenic cell

Spermatogenic cell เป็นกลุ่มของเซลลส์บืพนัธุเ์พศชายจะมกีารแบ่งตวั
และเปลีย่นตัง้แต่ spermatogonia จนกลายไปเป็น sperm เรยีก
กระบวนการน้ีวา่ spermatogenesis ซึง่ใชเ้วลานานประมาณ 64 วนั 
แบ่งออกเป็นระยะต่าง ๆ ได ้4 ระยะคอื



1.spermatocytogenesis 
2.meiosis   
- meiosis I เป็นการแบง่เซลลจ์าก primary spermatocyte กลายเป็น secondary 

spermatocyte 
- meiosis II เป็นการแบง่เซลลจ์าก secondary spermatocyte กลายเป็น 
spermatid 

3.spermiogenesis 
4.spermiation





รปูที่ 5 ลกัษณะโครงสรา้งของอสจุิ



ระบบสืบพนัธุเ์พศหญิง (Female Reproductive System)

อวยัวะสืบพนัธุภ์ายใน



อวยัวะเพศภายนอก (external genitalia)







การตกไข่และการมีประจ าเดือน





8.การเติบโตของส่ิงมีชีวิต 

1.การเพ่ิมจ านวนเซลล์

2. การเพ่ิมขนาดเซลล์

เป็นกระบวนการสะสมและสงัเคราะหส์ารอนิทรยีภ์ายโมเลกุลของเซลล ์ท าใหโ้มเลกุลมี
ขนาดใหญ่ขึน้ หรอืมกีารรวมกนัระหวา่งโมเลกุลกบัโมเลกุล เป็นผลใหเ้ซลลต์อ้งขยายขนาด
ตามไปดว้ย 

-ในสิง่มชีวีติเซลลเ์ดยีว การแบง่เซลลถ์อืวา่เป็น
การสบืพนัธุ ์

-สิง่มชีวีติหลายเซลล ์การแบ่งเซลลเ์ป็น
การเพิม่จ านวนเซลลใ์หม้ากขึน้ 



การวดัการเติบโต (mesurement  of  growth) 
เป็นการวดัขนาดทีเ่พิม่มากขึน้ท าไดห้ลายวธิ ีคอื

1.การวดัน ้าหนักท่ีเพ่ิมขึน้ 
2. การวดัความสงูท่ีเพ่ิมขึน้
3. การวดัปริมาตรท่ีเพ่ิมขึน้
4. การนับจ านวนเซลลท่ี์เพ่ิมขึน้ 

เส้นโค้งของการเติบโต (growth  curve) เสน้โคง้ทีแ่สดงอตัราการเตบิโตอาจจะ
วดัออกมาเป็นหน่วยน ้าหนักทีเ่พิม่ขึน้ต่อหน่วยเวลาทีเ่ปลีย่นไปหรอืหน่วยความสงูที
เพิม่ขึน้ต่อหน่วยเวลาทีเ่ปลีย่นไป สิง่มชีวีติส่วนใหญ่จะมเีสน้โคง้ของการเตบิโตเป็นรปูตัว
เอส (S) หรอื sigmoid  curve เสมอ



3. การเปล่ียนแปลงสภาพของเซลล์
พฒันาการทางร่างกายของมนุษย์



4. การเกิดรปูร่างท่ีแน่นอน



ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต
1.ศกัยภาพของการถ่ายทอดลกัษณะทาง 
2. ปัจจยัทางส่ิงแวดล้อม

2.1 ปจัจยัทางชวีภาพ การเตบิโตทีผ่ดิปกตอิาจเป็นผลมาจากสิง่มชีวีติที่
ด ารงชวีติอยูด่ว้ยกนั

2.2 ปจัจยัทางกายภาพ
2.2.1 ปจัจยัเกีย่วกบัพลงังาน ไดแ้ก่ ความรอ้น แสง เสยีง เป็นตน้ 
2.2.2 ปจัจยัเกีย่วกบัสารเคม ีสารเคมทีีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโต คอื

ฮอรโ์มน เน่ืองจากฮอรโ์มน และสารทีเ่กีย่วขอ้งโมน จะควบคุมการท างานของ
ระบบต่างๆ ในรา่งกายใหเ้ป็นปกติ

9.การเจริญของส่ิงมีชีวิต



การสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุในสัตว์
1. ขบวนการสร้างสเปอรม์ (spermatogenesis) 
2. ขบวนการสร้างไข่ (Oogenesis)
3. ชนิดของไข่ 

ไข่ของสตัวต่์างๆ จ าแนกได้เป็น 4 ชนิด ตามปริมาณและการกระจายของไข่
แดง

1. ISOLECITHAL EGG เป็นพวกท่ีมีไข่แดงน้อย และกระจายทัว่ไปภายใน
เซลล ์เช่น ไข่หอยเม่น ไข่ปลาดาว และไข่สตัวเ์ลี้ยงลกูด้วยนม

2. MESOLECITHAL EGG เป็นพวกท่ีมีไข่แดงปานกลาง และไข่แดงมกัจะอยู่
หนาแน่นท่ีขัว้ใดขัว้หน่ึงของเซลล ์ตวัอย่างเช่น ไข่กบ

3. TELOLECITHAL EGG เป็นพวกท่ีมีไข่แดงมาก และไข่แดงอยู่หนาแน่น 
ตวัอย่างเช่น ไข่นก ไข่ไก่ ไข่ปลา และไข่ของสตัวเ์ลือ้ยคลาน

4.CENTROLLECITHAL EGG เป็นพวกท่ีมีไข่แดงอยู่ตรงกลาง ตวัอย่าง เช่น 
ไข่แมลง
4.  อิทธิพลของไข่แดง

1. ขดัขวางการแบ่งเซลลข์องไข่ จากการศึกษาพบว่า บริเวณท่ีมีไข่แดงน้อย 
จะมีการแบ่งเซลลแ์ละมีการเคล่ือนท่ีของเซลลม์ากกว่าบริเวณท่ีมีไข่แดงมาก

2. ไข่แดงเป็นอาหารของตวัอ่อน 



ด้านบนของไข่จะมีไข่แดงน้อยจะมีนิวเคลียสอยู่ด้วย เรียก
บริเวณว่า “แอนิมลัโพล (animal pole) ” 

ส่วนด้านล่างจะมีไข่แดงสะสมอยู่มาก เรียกว่า “วีจีทลัโพล 
(vegetal pole) ” ไข่แดงมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของสตัวม์าก 

รปูแสดงไข่ชนิดเทโลเลซิทลั(telolecithal  egg) 



10.แบบแผนและล าดบัขัน้ตอนของการเจรญิของสตัวช์ ัน้สงู

การเจริญเติบโตของสตัวช์ัน้สงู มี 3 กระบวนการ คือ 

1. การแบง่ตวัของไซโกต (Cleavage)
1.1 โฮโลบลาสติก คลีเวจ 
(Holoblastic cleavage)

1.2 เมอโรบลาสติก คลีเวจ
(Meroblastic cleavage)



สรปุขัน้คลีเวจ
คลีเวจ (cleavage) เป็นการแบง่เซลลแ์บบไมโทซสิของไซโกตทัง้ในแนวดิง่และ
แนวขวาง การแบง่เซลลข์องคลเีวจม ี2 แบบ คอื

- แบง่ตลอดเซลลไ์ซโกต (holoblastic  cleavage)
- แบง่ไม่ตลอดเซลลไ์ซโกต (meroblastic  cleavage)



2. บลาสทูเลชนั (Blastulation)

บลาสทูลา (blastula) เมือ่ไซโกตถูกแบ่งใหเ้ลก็ลงโดยไมม่กีารเพิม่เน้ือที่
เซลลใ์หม ่(blastomeres หรอื cleavage cell) ประมาณ 100 – 250 เซลลแ์ลว้ จะอดั
ตวักนัแน่นจนเป็นรปูทรงกลม (spherical  shape) และจะมกีารเคลื่อนตวัของ
เซลล ์ท าใหเ้กดิช่องกลวงขึน้ตรงกลาง (central  cavity) ภายในมขีองเหลวบรรจุ
อยูเ่ตม็ เรยีกชอ่งน้ีวา่ “ บลาสโทซลี (blastocoel) ” ซึง่เป็นลกัษณะส าคญัของ
ระยะบลาสทลูา สว่นชัน้ของเซลลท์ีล่อ้มรอบบลาสโทซลีอยูเ่รยีกวา่ “ บลาสโท
เมยีร ์(blastomere) ”



3. แกสทรเูลชนั (Gastrulation) 
แกสทรลูา (gastrula) เป็นระยะทีบ่ลาสทลูาทีม่เีซลลเ์พยีงชัน้เดยีว 
(single-layered  blastula)มกีารเปลีย่นแปลงเป็นรปูทรงกลมทีม่เีซลล ์2 ชัน้ 
(double-layered  sphere) ซึง่จะเจรญิเปลีย่นแปลงไปเป็นทางเดนิอาหาร

ในระยะน้ีจะเกดิเน้ือเยือ่ชัน้ต่างๆ ขึน้ คอื เน้ือเยือ่ชัน้นอก (ectoderm) 
เน้ือเยือ่ชัน้กลาง (mesoderm) และเน้ือเยือ่ชัน้ใน (endoderm)



การเจริญของตวัอ่อนในขัน้ต่าง ๆ 



11.การเจริญระยะเอม็บริโอของกบการเจริญระยะเอม็บริโอของกบ
ไขก่บมลีกัษณะกลม ครึง่บนมสีเีทาเขม้เกอืบด า ครึง่ล่างมสีขีาวเหลอืงเป็นบรเิวณ

ทีม่ไีขแ่ดงซึง่เป็นอาหารสะสมอยูห่นาแน่น 

 

การเปลีย่นแปลงในระยะแกสทรูลาของเอม็บริโอกบ

Egg Cleavage Morula Blastula Glastrula



12. การเจริญระยะเอม็บริโอของไก่
การเจริญระยะเอม็บริโอของไก่

เซลลข์องไขไ่ก่คอืสว่นทีเ่รยีกวา่ไขแ่ดงเท่านัน้ ไขข่าวและเปลอืกไขเ่ป็นสว่นประกอบที่
อยูภ่ายนอกเซลล ์ไก่มกีารปฏสินธภิายในตวั(internal  fertilization) เน้ือเยือ่ทัง้ 3 ชัน้จะ
เจรญิไปเป็นอวยัวะต่างๆของไก่ นอกจากเจรญิไปเป็นอวยัวะต่าง ๆแลว้ยงัเจรญิไปเป็น
โครงสรา้งทีอ่ยูน่อกเอม็บรโิอ (extraembryonic structure) 4 อยา่งคอื โครงสรา้งเหลา่น้ี
จ าเป็นส าหรบัสิง่มชีวีติทีอ่อกลกูเป็นไข่

1. ถงุไข่แดง (yolk sac) 



2. แอนแลนทอยส์ (allantois) 

3. ถุงน ้าคร ่ า (amnion) และคอเรียน (chorion)
4. เปลือกไข่ (shell) 

แสดงการพฒันาของเอ็มบริโอไก่ภายในไข่ในช่วงเวลาต่าง



การพฒันาของไข่เมื่อได้รับการผสมแล้ว
ไข่เมื่อได้รับการผสมแล้วจะกลายเป็นไซโกต (ZYGOTE) แล้วมีการแบ่ง

นิวเคลยีสแบบไมโทซีส ไซโกตจะมีการเปลีย่นแปลงต่อเน่ืองกนั 4 ระยะ คอื
1. CLEAVAGE เร่ิมจากไซโกตแบ่งตัวจาก 1 – 2 – 4 - 8 ... จนกระทั้ง

เซลล์มาเกาะกนัเป็นก้อนกลมๆ เรียกว่า โมรูลา (MORULA) 
2. BLASTULA เป็นตัวอ่อนในระยะทีม่ีการเคลือ่นทีข่องเซลล์เพือ่ให้ได้

ช่องว่างในตัวอ่อนเรียกช่องว่างนีว่้า BLASTOCOEL และเรียกเซลล์ทีล้่อม
ช่องว่างว่า BLASTODERM ลกัษณะของตัวอ่อนตอนนีค้ล้ายผลน้อยหน่า

3. GASTRULA เป็นตัวอ่อนทีต่่อจากระยะ BLASTULA คอื เซลล์
แบ่งตวัแล้วเคลือ่นทีเ่ข้าข้างในเห็นตวัอ่อนเป็นรูปถ้วย ซ่ึงดูคล้ายมผีนัง 2 ช้ัน คอื 
ช้ันนอกและช้ันในและในตอนนีจ้ะเห็นมีช่องว่าง 2 ช่อง คอื BLASTOCOEL 
และ ARCHENTERON ซ่ึงช่อง ARCHENTERON ต่อไปจะเจริญไปเป็น
ทางเดนิอาหาร ต่อมาจะเกดิเนือ้เยือ่แทรกระหว่างเนือ้เยือ่ช้ันนอกและเนือ้เยือ่
ช้ันใน เนือ้เยือ่ที่เกดิขึน้ใหม่นีค้อืเนือ้เยือ่ช้ันกลางในตอนท้ายระยะ GASTRULA 
จะมกีารสร้างระบบประสาทขึน้



Morula Blastula Gastrula



    4. การเกิดรปูรา่งของเอม็บริโอ (embryogenesis) เป็น
การเปลีย่นแปลง เน้ือเยือ่ชัน้ต่างๆ เป็นรปูรา่งของเอม็บรโิอที่
สมบรูณ์ต่อไป ซึง่ประกอบดว้ย

- อวยัวะท่ีเปล่ียนแปลงมาจากเน้ือเย่ือชัน้นอก เชน่ 
ผวิหนงั (skin) , สว่นของปาก , ระบบประสาท เป็นตน้

- อวยัวะท่ีเปล่ียนแปลงมาจากเน้ือเย่ือชัน้กลาง เชน่ 
ระบบกลา้มเน้ือ , โครงกระดกู , ระบบขบัถ่าย , ระบบสบืพนัธุ ์,ระบบ
หมุนเวยีนโลหติ เป็นตน้

- อวยัวะท่ีเปล่ียนแปลงมาจากเน้ือเย่ือชัน้ใน เชน่ ระบบ
ทางเดนิอาหาร , ระบบหายใจ , อืน่ๆ เป็นตน้





13. การเจริญระยะเอม็บริโอของคน
การเจริญเติบโตของทารกในครรภ ์

การเจริญเติบโตของทารกในครรภ ์อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระยะดว้ยกนั คือ 

1. ระยะไขต่ก (Ovulation) 2. ระยะคพัภะ (Embryo) 3. ระยะตวัออ่น (Fetus)





การคุ้มภยัให้ลูกอ่อนแบ่งออกเป็น 2 วธีิ คอื 

1. เอม็บริโอท่ีเจริญนอกตวัแม่  เอม็บริโอพวกน้ีจะตอ้งมีส่วนท่ีช่วย
ป้องกนัอนัตรายใหแ้ก่เอม็บริโอท่ีอยูภ่ายใน 

เช่น ไข่ไก่ ไข่กบ 

 2. เอม็บริโอท่ีเจริญภายในตวัแม่  เอม็บริโอพวกน้ีจะมีความปลอดภยัสูง
มากเพราะแม่จะเป็นตวัคุม้ภยัให้

รูปแสดงการเจริญเอม็บริโอของคนตั้งแต่เร่ิมคลเีวจคร้ังแรกจนถงึคลอด



การเจริญเติบโตหลงัระยะเอม็บริโอของสตัว์
สตัวบ์างชนิดเชน่ แมลงและกบ มกีารเปลีย่นแปลง

รปูรา่งขณะเจรญิเตบิโต โดยรปูร่างขณะทีเ่ป็นตวัอ่อนและ
ตวัเตม็วยัแตกต่างกนัมาก เรยีกการเปลีย่นแปลงแบบนี้วา่ 
เมทามอรโ์ฟซสิ (metamorphosis) 



1. เมทามอร์โฟซิสของแมลง   แบ่งออกเป็น 4 แบบคือ

1.1 ไม่มีเมทามอร์โฟซิส (ametamorphosis ) 
ตวัอ่อนท่ีฟักออกจากไข่มีรูปร่างเหมือนกบัพอ่แม่ทุกอยา่ง แลว้

ตวัอ่อนกค่็อย ๆ เจริญเติบโตแลว้ลอกคราบเจริญเป็นตวัเตม็วยัต่อไป 
เช่น แมลงสามง่าม แมลงหางดีด 



1.2 มีเมทามอรโ์ฟซิสแบบค่อยเป็นค่อยไป (gradual metamorphosis)
ตวัออ่นทีฟ่กัออกมาจากไขม่รีปูรา่งคลา้ยพอ่แม ่แต่มอีวยัวะบางอยา่งไม่

ครบ เชน่ ไมม่ปีีก เมื่อแมลงโตขึน้และลอกคราบปีกจะเริม่งอกขึน้เรยีกตวัออ่น
ระยะน้ีวา่ นิมฟ์ (nymph) ต่อจากนัน้กจ็ะมกีารลอกคราบหลายครัง้และเจรญิเป็น
ตวัเตม็วยัต่อไป เชน่ ตัก๊แตน แมลงสาบ ปลวก เหา ไรไ่ก่  จกัจัน่ 



1.3 มีเมทามอรโ์ฟซิสแบบไม่สมบรูณ์ (incomplete metamorphosis)
มลีกัษณะคลา้ยแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป แต่ขณะทีเ่จรญิเตบิโตนัน้ มกีาร

เปลีย่นแปลงรปูรา่งมากกวา่ ตวัออ่นมกัเจรญิอยูใ่นน ้า หายใจดว้ยเหงอืกเรยีกวา่ 
ไนแอด (naiad) ต่อจากนัน้ตวัออ่นจะลอกคราบขึน้มาอยูบ่นบกและหายใจดว้ย
ระบบทอ่ลม เชน่ ชปีะขาว แมลงปอ



1.4 มีเมทามอรโ์ฟซิสแบบสมบรูณ์ (complete metamorphosis) 
โดยมกีารเจรญิเปลีย่นแปลงรปูรา่งของรา่งกาย เป็น 4 ขัน้ตอน

ดว้ยกนั คอื ไข ่(egg) แลว้ฟกัเป็นตวัออ่นหรอืตวัหนอน(larva) ซึง่กนิอาหาร
เก่งมากและเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็ ต่อจากนัน้จงึเป็นดกัแด้  (pupa) 
หยดุกนิอาหารมกัใชใ้ยหรอืใบไมหุ้ม้ตวัและฟกัตวัอยูร่ะยะหน่ึง ตวัเตม็วยั 
(adult) ออกจากเกราะและสบืพนัธุไ์ดต้่อไป เชน่ ดว้ง ผเีสือ้ แมลงวนั ยุง ผึง้ 
ไหม



รปูแสดงการเจริญเติบโตของยงุ



2. เมทามอรโ์ฟซิสของกบ
หลงัจากปฏสินธติวัออ่นจะฟกัออกจากไขเ่ป็นลกูอ๊อด (tadpole)วา่ยน ้า

และหายใจดว้ยเหงอืกซึง่อยูภ่ายนอก (external gill) มกีารงอกขาหลงัและขา
หน้าต่อมาเปลีย่นแปลงรปูรา่งโดยสว่นหางหดสัน้เขา้ ขึน้มาอาศยัอยูบ่นบก 
หายใจดว้ยปอดและผวิหนงัแทนเหงอืก  อายไุด ้3 ปีสบืพนัธุต์่อไป

ไข่

ลกูออ๊ด

ลกูกบ





การเจริญเอม็บริโอของคนตัง้แต่เร่ิมคลีเวจครัง้แรกจนถึงคลอด



รปูแสดงการเจริญเอม็บริโอของคนตัง้แต่เร่ิมคลีเวจครัง้แรกจนถึงคลอด


