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วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้

 เมือ่ศกึษาบทเรยีนน้ีแลว้นกัศกึษาสามารถ 

 1.  บอกสว่นประกอบของอวยัวะสบืพนัธุเ์พศหญงิและเพศชาย 

 2.  อธบิายการสรา้งเซลส์บืพนัธุเ์พศหญงิและเพศชาย 

 3.  อธบิายวงจรการสบืพนัธุใ์นเพศหญงิในการมรีอบประจาํเดอืน 

 4.  อธบิายการปฏสินธแิละการเจรญิของตวัอ่อน 

 5.  อธบิายแบบแผนการเจรญิเตบิโตระยะตวัอ่อนของสตัวช์นิดต่าง ๆ 

 6.  อธบิายรปูแบบการเจรญิเตบิโตหลงัระยะตวัอ่อนของสตัวช์นิดต่าง ๆ 

 

8.1 การสืบพนัธุ ์

 การสบืพนัธุ ์(Reproduction) คอื ความสามารถในการผลติหน่วยใหมข่องสิง่มชีวีติ

ทีค่ลา้ยตนเอง การสบืพนัธุ์เป็นคุณสมบตัทิีส่ําคญัของสิง่มชีวีติ ทําใหส้ามารถดํารงเผ่าพนัธุ์

ใหค้งอยู่ได ้การสบืพนัธุพ์บไดใ้นสิง่มชีวีติทุกชนิดตัง้แต่ระดบัตํ่ากว่าเซลล ์เซลลเ์ดยีวและ

หลายเซลล ์การสบืพนัธุแ์ละการเจรญิเตบิโตเป็นกระบวนการของชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกนัในวฎั

จกัรชวีติ (Life Cycle) ของสิง่มชีวีติทุกชนิด  

 การสืบพนัธุข์องส่ิงมีชีวิตเซลลเ์ดียว 

 สิง่มชีวีติเซลลเ์ดยีว (Unicellular Organisms) สบืพนัธุไ์ดท้ัง้แบบอาศยัเพศและไม่

อาศยัเพศ 

 การสบืพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศ สิง่มชีวีติบางชนิดใชว้ธิกีารแบ่งเซลล์ออกเป็นสอง

ส่วน โดยการแบ่งนิวเคลยีส และไซโตพลาสซมึ เป็นสองส่วนเท่า ๆ กนั เรยีกว่า Binary 

Fission เชน่ อะมบีา (Amoeba) , พารามเีซยีม (Paramecium) , ยกูลนีา (Euglena) บาง

ชนิดมกีารแตกหน่อ เชน่ ยสีต ์(Yeast)  

 

บทท่ี 8 
การสืบพนัธุแ์ละการเจริญเติบโต 

Reproduction and Development 
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 การสบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศ สิง่มชีวีติเซลล์

เดยีวมกีารสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ เชน่ พารามเีซยีม 

ซึง่มนิีวเคลยีส 2 อนั คอื นิวเคลยีสใหญ่ (Macronucleus) 

และนิวเคลยีสเลก็ (Micronucleus) พารามเีซยีม 2 

เซลล ์จะมาจบัคู่กนั (Conjugation) เพือ่แลกเปลีย่น

สารพนัธุกรรม แลว้แยกออกและแบง่ตวัตามปกต ิ

 การสืบพนัธุข์องสตัว ์

 การสืบพนัธุข์องสตัวไ์ม่มีกระดกูสนัหลงั 

 ฟองน้ํา (Sponge) สบืพนัธุแ์บบไม่อาศยัเพศ โดยการแตกหน่อ (Budding) หรอื

การสรา้งเจมมลู (Gemmules) และยงัเกดิการงอกใหม ่(Regeneration) ได ้ฟองน้ําสบืพนัธุแ์บบ

อาศยัเพศโดยสรา้งไขแ่ละอสุจบิางชนิดเป็น Dioecious บางชนิดเป็น Monoecious ตวั

อ่อนมซีเีลยีวา่ยน้ําเป็นอสิระ 

 สตัวพ์วกซเีลนเตอเรต (Coelenterates) ไดแ้ก่ ไฮดรา แมงกะพรุน ปกตมิกีาร

สบืพนัธุแ์บบสลบั (Alternation of Generation) ชว่งทีส่บืพนัธุแ์บบไม่อาศยัเพศ ใชก้าร

แตกหน่อจากตวัทีอ่ยูก่บัที ่(Poly Stage) มทีัง้ Monoecious และ Dioecious  

 

 
รปูที ่8.1.2 การสบืพนัธุแ์บบสลบัของแมงกะพรุน (จาก Tracy I. storrer & Robert L. Usinger, 1965) 

 

 สตัวพ์วกหนอนตวัแบนสบืพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศ โดยการหกัเป็นท่อน (Fragmentation) 

เช่น ตวัตดื การงอกใหม่ (Regeneration) ไดแ้ก่ พลานาเรยี สว่นการสบืพนัธุแ์บบอาศยั

เพศ เป็นเพศรวม (Monoecious) โดยเซลลส์บืพนัธุ ์และอสจุผิสมภายในตวั 

 
รปูที ่8.1.1 การแบง่ตวัตามยาว 

(Longitudinal Fission) ของยกูลนีา  

(จาก Tracy I. storrer & Robert L. 

Usinger, 1965) 
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 สตัว์พวกหนอนตวักลม พวกพยาธติวักลมสบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศ เป็นแบบเพศ

แยก ตวัผูต้วัเมยี ผสมภายในตวั 

 สตัวพ์วกหนอนปลอ้ง ไดแ้ก่ ไสเ้ดอืนดนิ สบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ แต่ละตวัม ี2 เพศ 

แต่ไข่และอสุจิ ไม่สามารถผสมกันในตัวเองได้ ต้องผสมกับตัวอื่น จัดเป็นพวก            

กระเทย (Hermaphrodite)  

 สตัวพ์วกมอลลสั ไดแ้ก่ หอย ปลาหมกึ สบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ เป็นเพศแยก 

 สตัวพ์วกอารโ์ทปอด ไดแ้ก่ พวกแมลง , กุง้ , ป ูปกตสิบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศและเป็น

เพศแยก 

 นอกจากน้ีในแมลง และพวกครสัเตเซยี (กุ้ง, ปู) บางชนิดสบืพนัธุ์โดยไข่ไม่ไดร้บั

การผสมพนัธุ ์เรยีกวา่ Parthenogenesis  

 สตัวเ์อกไคโนเดริม์ ไดแ้ก่ ปลาดาว สบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ เป็นเพศแยก นอกจากน้ียงั

สามารถงอกสว่นรา่งกายทีข่าดหายไปได ้(Regeneration)  

 

 การสืบพนัธุข์องสตัวมี์กระดกูสนัหลงั 

 สตัวม์กีระดูกสนัหลงัส่วนใหญ่มกีารสบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศ มกีารปฏสินธ ิ(Fertilization) 

ไดเ้ซลลไ์ซโกต (Zygote) ซึง่เจรญิไปเป็น Embryo และตวัเตม็วยั (Adult) ต่อไป การ

ปฏสินธมิ ี2 แบบ คอื  

 1.  การปฏสินธภิายนอก (External Fertilization) สว่นใหญ่เกดิกบัสตัวน้ํ์าซึง่ออกลูก

เป็นไข ่(Oviparus) ยกเวน้ปลาบางชนิด เชน่ ฉลาม 

 2.  การปฏสินธภิายใน (Internal Fertilization) ไดแ้ก่ สตัวบ์ก เพื่อป้องกนัไม่ให้

อสจุแิหง้ตายและป้องกนัการสญูเสยีอสจุ ิ
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การสืบพนัธุข์องคน  

 ระบบสืบพนัธุเ์พศชาย (The Male Reproductive System)  

  
   ก.     ข. 

รปูที ่8.1.3 อวยัวะสบืพนัธุเ์พศชาย (ก) และอณัฑะ (ข) (จาก George B. Johnson, 1997) 

  

 อวยัวะสืบพนัธุเ์พศชายประกอบด้วย 

 1. อณัฑะ (Testis) ม ี2 ลกู อยู่ในถุงหุม้อณัฑะนอกร่างกาย ถุงน้ีป้องกนัอนัตราย

และปรบัอุณหภมูใิหต้ํ่ากวา่ในชอ่งทอ้งประมาณ 3 
o
C ซึง่เหมาะกบัการสรา้งอสจุ ิ

 ภายในอัณฑะแบ่งเป็นห้อง ๆ ซึ่งแต่ละห้องมีหลอดสร้างอสุจิ (Seminiferous 

Tubule) ซึง่ม ีSpermatogonium Cell ทาํหน้าทีส่รา้งอสจุ ิอสจุทิีส่รา้งไดจ้ะถูกสง่ไปตาม

ท่อสัน้ ๆ ทีต่่อกบัหลอดสรา้งอสุจ ิคอื Rete Testis ท่อน้ีจะไปรวมกนัทีห่ลอดเกบ็อสุจ ิ

(Epididymis) นอกอณัฑะ อสจุจิะถูกฟูมฟกัใหเ้จรญิเตม็ทีก่่อนทีส่ง่ออกนอกรา่งกาย 

 ทีบ่รเิวณหลอดสรา้งอสุจมิ ีInterstitial Cell หรอื Laydig’cell ทําหน้าทีส่รา้ง

ฮอรโ์มนเพศชาย คอื Testosterone เป็นฮอรโ์มนทีท่ําใหแ้สดงลกัษณะเพศชายขัน้ที ่2 

(Male Secondary Sexual Characteristics)  

  2. หลอดนําอสจุ ิ(Vas Deferens) เป็นหลอดทีต่่อมาจากหลอดเกบ็อสจุวิกเขา้สู่

ชอ่งทอ้งไปเชือ่มต่อกบัทอ่ปสัสาวะ (Urethra) ซึง่ฝงัอยูใ่นลงึค ์(Penis)  

 3. หลอดฉีดอสุจ ิ(Ejaculatory Duet) เป็นท่อทีต่่อเชือ่มระหวา่งหลอดนําอสจุกิบั

ทอ่ปสัสาวะ ทาํหน้าทีบ่บีตวัขบัน้ําอสจุเิขา้สูท่อ่ปสัสาวะ 
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 4. ลงึค์ (Penis) เป็นอวยัวะช่วยนําอสุจเิขา้สู่ช่องสบืพนัธุ์เพศเมยีป้องกนัการ

สูญเสียอสุจิ และช่วยให้มีการผสมพันธุ์ของไข่ภายในท่อสืบพันธุ์เพศเมีย ภายใน

ประกอบดว้ยเน้ือเยื่อคลา้ยฟองน้ํา และท่อปสัสาวะเป็นท่อนําน้ําปสัสาวะและน้ําอสุจอิอก

จากรา่งกาย 

 นอกจากน้ียงัมต่ีอมสรา้งสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทอ่นําอสจุ ิ

 1. ต่อมสรา้งน้ําเลีย้งอสจุ ิ(Seminal Vesicle) มทีอ่ตดิต่อกบัหลอดนําอสจุทิาํหน้าทีส่รา้ง

อาหารสาํหรบัอสจุ ิอาหารประกอบดว้ยน้ําตาลฟรกุโตสกบัโปรตนีโกลบลูนิ 

 2. ต่อมลกูหมาก (Prostrate Gland) อยู่รอบท่อนําอสจุ ิทาํหน้าทีส่รา้งและหลัง่สาร

ทีม่ฤีทธิเ์ป็นดา่งอ่อนเพือ่ทาํลายความเป็นกรดของน้ําปสัสาวะในทอ่ปสัสาวะ 

 3. ต่อมคาวเปอร ์(Cowper’s Gland or Bulbourethra Gland) อยู่ใตต่้อมลกูหมาก 

ทําหน้าทีส่รา้งสารหล่อลื่นใหท้่อปสัสาวะก่อนทีจ่ะปล่อยน้ําอสุจอิอกมา สารทีส่รา้งมฤีทธิ ์

เป็นดา่ง 

 ระบบสืบพนัธุเ์พศหญิง (The Female Reproduction System)  

 
   ก.     ข. 

รปูที ่8.1.4 อวยัวะสบืพนัธุเ์พศหญงิ (ก) และมดลกู (ข)  

(จาก George B. Johnson, 1997 และ Kenneth L. Jones et al, 1969) 
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 ระบบสืบพนัธุเ์พศหญิงประกอบด้วย 

 1. รงัไข ่(Ovary) ม ี2 ขา้งของมดลูก โดยมเียื่อยดึตดิกบัมดลูก ในรงัไขม่เีซลล ์

Primary Oocyte ทีห่่อหุม้ดว้ย Follicle Cell เรยีกวา่ Primary Follicle ซึง่เขา้สูว่ยัเจรญิพนัธุ ์

จะมกีารเจรญิของ Primary Oocyte 1 ใบ ทุก ๆ เดอืนสลบักนัระหวา่งรงัไข ่ซกีซา้ยกบัซกี

ขวา 

 2. อวยัวะช่วยในการสบืพนัธุ์ ไดแ้ก่ มดลูก (Uterus) มรีูปร่างคลา้ยลูกชมพู่ควํ่า            

มที่อนําไข ่(Uterine Tube) ยื่นออกไปทัง้ซา้ยและขวาปลายท่อบานออกเพื่อรบัเซลลไ์ข่

จากรงัไขเ่ขา้สูท่อ่นําไข ่ภายในทอ่มเียือ่บุทีม่ซีเีลยีชว่ยในการพดัโบกไข ่

 เน้ือเยือ่มดลกู แบง่เป็น 3 ชัน้ 

 1. เน้ือเยื่อชัน้ใน (Endometrium) เปลีย่นแปลงความหนาไดใ้นระยะทีไ่ขถู่กผสม

แลว้จะเคลือ่นทีม่าฝงัตวัอยูท่ีช่ ัน้น้ี 

 2. เน้ือเยื่อชัน้กลาง (Myometrium) มคีวามหนาและแขง็แรงสามารถขยายตวัได้

ระหวา่งทีต่ ัง้ครรภ ์

 3. เน้ือเยื่อชัน้นอก (Serous Layer) ทาํหน้าทีป่กคลุมดา้นนอกสดุทุกสว่น ยกเวน้ 

ปากมดลกู (Cervix) เป็นทางตดิต่อกบัชอ่งคลอด (Vagina)  

 ประจาํเดือน (Menstruation)  

 วงจรการมปีระจําเดอืนจะสมัพนัธ์กบัการตกไข่ ฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจรญิของ

ฟอลลเิดลิ (FSH) ทีผ่ลติจากต่อมใตส้มองในปรมิาณสงูจะไปกระตุน้การเจรญิของฟอลลเิดลิ 

และการผลติฮอรโ์มน Estrogen ของฟอลลเิดลิ Estrogen จะสง่ไปกระตุน้การเจรญิของ

เยื่อบุภายในผนงัมดลกูใหเ้พิม่ความหนาขึน้ Estrogen ทีม่ปีรมิาณสงูขึน้น้ีจะไปยบัยัง้การ

ผลติ FSH ขณะเดยีวกนั Luteinizing Hormone (LH) จากต่อมใตส้มองจะผลติขึน้มาใน

ปรมิาณสงูขึน้กจ็ะร่วมกระตุน้ใหเ้กดิการตกไข ่เมื่อไขห่ลุดออกมาแลว้ฟอลลเิดลิจะกลายเป็น 

Corpus Luteum แลว้เริม่ผลติฮอรโ์มน Progesterone ซึง่จะไปยบัยัง้การผลติ LH ในระยะ

น้ีหากไม่มกีารผสมพนัธุ์ ฮอรโ์มนต่าง ๆ จะลดลงเป็นผลใหม้กีารสลายตวัของเยื่อบุมดลูก

พรอ้มกบัมกีารหลุดลอกของเยื่อบุและตกเลอืด คอื ประจําเดอืน พรอ้มกบัเริม่วงจรใหม่แต่

ถา้มกีารผสมพนัธุใ์นชว่งตกไข ่Corpus Luteum จะไมส่ลายตวัและผลติฮอรโ์มนต่อไป เยื่อ

บุมดลกูกย็งัคงอยูแ่ละมกีารฝงัตวัของแอมบรโิอเกดิการตัง้ครรภ ์
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   ก.            ข. 

รปูที ่8.1.5 การตกไข ่(ก) และกราฟการเปลีย่นของฮอรโ์มนชว่งการเจรญิของไข ่(ข) 

(จาก Kenneth L. Jones et al, 1969) 

 

 การเปลีย่นแปลงในรอบประจาํเดอืน แบง่ไดเ้ป็น 3 ระยะ 

 1. ระยะก่อนตกไข ่(Follicle Stage) เป็นระยะเริม่มปีระจําเดอืนไปจนถงึระยะทีม่ี

การตกไข ่ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 13-15 วนั 

 2. ระยะตกไข ่(Ovulation Stage) เป็นระยะที ่Secondary Oocyte หลุดออกจาก 

Follicle เน่ืองจากการกระตุน้ของ LH เกดิขึน้ประมาณวนัที ่13-15 

 3. ระยะหลงัตกไข ่(Corpus Luteum) เป็นระยะต่อจากระยะตกไขจ่นถงึเริม่มี

ประจาํเดอืน คอืถงึวนัที ่28-30  

 

 การสร้างเซลลสื์บพนัธุ ์(Gametogenesis) 

 การสรา้งเซลล์สบืพนัธุ์ส่วนใหญ่แยกกนัสรา้งในอวยัวะเพศผูแ้ละอวยัวะเพศเมยี 

เมื่อจะมกีารสรา้งเซลล์สบืพนัธุ์ เซลล์ที่จะเจรญิไปทําหน้าที่สบืพนัธุ์จะแบ่งตวัแบบไมโอซสิ 

เพื่อลดจํานวนโครโมโซมลงเหลอืครึง่หน่ึง (Haploid, n) เซลลท์ีแ่บ่งไดจ้ากไมโอซสิจะมี

การเปลีย่นแปลงไปเป็นเซลลส์บืพนัธุท์ีส่มบรูณ์ 

 การสร้างอสจิุ (Spermatogenesis) ในสตัวเ์พศผูเ้มือ่โตเตม็ทีแ่ลว้ จะมกีารสรา้ง

อสุจจิากเซลลส์เปอรม์าโตโกเนียม (Spermatogonium) ทีอ่ยู่ในหลอดสรา้งอสจุ ิ(Seminiferous 

Tubule) ของอณัฑะ (Testis) จะเจรญิไปเป็น Primary Spermatocyte เซลลเ์หล่าน้ีจะ

แบ่งตวัแบบไมโอซสิเซลลท์ีไ่ดจ้ากการแบ่งไมโอซสิ I คอื Secondary Spermatocyte 2 
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เซลลซ์ึง่จะแบ่งไมโอซสิ II ไดเ้ป็น Spermatid 4 เซลลแ์ต่ละเซลลม์กีารเปลีย่นแปลงรปูรา่ง

ไปเป็น Sperm  

 
รปูที ่8.1.6 ขัน้ตอนการสรา้งอสจุ ิ(จาก Elaine N. Marieb, 1998) 

 

ลกัษณะของ Sperm เป็นเซลลข์นาดเลก็ แบง่ได ้3 สว่น 

 1. ส่วนหวั (Head) มลีกัษณะรูปไขป่ลายหวัค่อนขา้งแหลม ภายในมนิีวเคลยีส

เกอืบเตม็ ม ีAcrosome ทาํหน้าทีส่รา้งสารพวกเอน็ไซมท์ีใ่ชย้อ่ยผนงัของไขใ่นการปฏสินธ ิ

 2. สว่นคอและลาํตวั (Mid Peice) มขีนาดเลก็กวา่หวั ตอนกลางมแีกน (Axial Filament) 

ซึง่มเียือ่หุม้ ม ีCentrosome 2 อนั  

 3. สว่นหาง (Tail) ไดแ้ก่ แกนกลางทีไ่มม่เียื่อหุม้ ทาํหน้าทีใ่นการเคลื่อนทีข่องตวั 

Sperm 
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 การสร้างไข่ (Oogenesis) ไข ่

(Egg) เป็นเซลลส์บืพนัธุเ์พศเมยีสรา้งขึน้

ในรงัไข่ (Ovary) โดยเริม่จากเซลล์ที่

เจริญไปเป็นเซลล์ไข่ คือ Oogonium 

เซลล์น้ีเจรญิไปเป็น Primary Oocyte 

โดยมไีมโอซสิ I ได ้2 เซลลท์ีม่ขีนาดไม่

เท่ากัน (มีการแบ่งไซโตพลาสซึมไม่

เท่ากนั) เซลลข์นาดใหญ่ คอื Secondary 

Oocyte ส่วนเซลล์ขนาดเลก็ คอื First 

Polar Body ในชว่งไมโอซสิ I น้ีจะเป็น

ระยะเวลาของการตกไข่ (Ovulation) 

และมีการปฏิสนธิเกิดขึ้น Secondary 

Oocyte จะแบง่ไมโอซสิ II ได ้2 เซลลท์ีม่ ี

ขนาดต่างกนั เซลลท์ีม่ขีนาดใหญ่ คอื ไข ่

(egg) เซลลข์นาดเลก็ คอื Secondary 

Polar Body ขณะเดยีวกนั First Polar 

Body กจ็ะแบ่งตวัได ้2 Secondary Polar Body ดว้ย ซึง่ทัง้ 3 Polar Body น้ีจะสลายตวั

ในเวลาต่อมา 

 ลกัษณะของไข่ ไขข่องสตัวแ์ต่ละชนิดแตกต่างกนั เช่น ไขแ่มลงมรีูปร่างยาว ไข่

สตัวเ์ลื้อยคลาน สตัวปี์ก ลกัษณะกลมรอบ ๆ เซลล์ไข่มเีครื่องป้องกนั เช่น เยื่อ Vitelline 

Membrane ทีพ่บในไขส่ว่นมาก ไขข่าวและเปลอืกไขข่องสตัวปี์กและวุน้ของสตัวค์รึง่บก

ครึง่น้ํา 

 ขนาดของไขใ่หญ่กวา่ Sperm มากในสตัวช์นิดเดยีวกนั ทัง้น้ี เพราะไขม่ ีCytoplasm 

ซึง่มกัมอีาหารหรอืไขแ่ดง (Yolk) สะสมอยู ่

 

 การปฏิสนธิ (Fertilization) 

 ในเพศชายเมื่อเขา้สู่วยัสบืพนัธุจ์ะมกีารสรา้งอสุจซิึง่จะสรา้งไปจนถงึอายุประมาณ 

60-70 ปี ในการร่วมเพศแต่ละครัง้จะมกีารหลัง่น้ําอสุจปิระมาณ 2-7 ลูกบาศก์เซนตเิมตร 

 
รปูที ่8.1.7 การสรา้งไข ่ 

(จาก Elaine N. Marieb, 1998) 
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โดยมีจํานวนตวัอสุจิประมาณ 180-500 ล้านตัว อสุจิจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายเพศหญิง

ประมาณ 2 วนั 

 ในเพศหญงิเมื่อเขา้สู่วยัสบืพนัธุ์จะมี

การสรา้งไขเ่ดอืนละ 1 ใบ โดย Primary Oocyte 

ใน Primary Follicle จะแบ่งไมโอซสิ I ได ้

Secondary Oocyte 1 ใบ ซึง่ถา้ไดร้บัการ

กระตุน้จากอสจุ ิOocyte น้ี กจ็ะแบ่งไมโอซสิ 

II ไดเ้ป็น Ootid พรอ้มกบัมกีารปฏสินธ ิ

Secondary Oocyte จะมชีวีติได ้1 วนั หลงั

การตกไข ่ถา้ไมม่กีารผสมกจ็ะสลายไป 

 ในการปฏิสนธิ อสุจิจํานวนมากจะ

ปล่อยเอนไซมจ์าก Acrosome ออกมาย่อย

ผนงัเซลลไ์ข ่(Ootid) ใหบ้างลง แลว้ตวัอสุจิ

ตวัหน่ึงจะเข้าผสมโดยใช้เฉพาะส่วนหวัซึ่ง

เป็นนิวเคลยีสเท่านัน้ ไข่จะสรา้งเยื่อปฏสินธ ิ

(Fertilization Membrane) หุม้เพือ่ป้องกนั

ไมใ่หอ้สจุอิื่นเขา้ผสมไดอ้กี 

 การปฏสินธเิกดิขึน้ที่บรเิวณปีกมดลูก โดยอสุจเิดนิทางจากปากมดลูก (Cervix) 

เขา้สู่มดลูกผ่านไปตามท่อนําไข ่และเขา้ผสมกบัไข่ทีปี่กมดลูก ไข่ทีไ่ดร้บัการผสมแลว้จะ

เดนิทางมาฝงัตวัทีม่ดลูก พฒันาเป็นตวัอ่อน เจรญิอยู่ในทอ้งแมเ่ป็นเวลาประมาณ 9 เดอืน 

จงึคลอดออกมา 

 

การคลอด (Birth)  

 กลไกการคลอดเริม่เมื่อมดลูกหดตวั มผีลทําใหท้ารกถูกดนัจากส่วนบนของมดลูก 

มดลูกจะหดตวัทุก 30 นาท ีเมื่อการคลอดดําเนินต่อไปมดลูกจะหดตวัเรว็ขึน้ทุก ๆ 1-3 

นาท ีการหดตวัของมดลูก เป็นผลจากฮอรโ์มนออกซโิตซนิ รอ้ยละ 95 ทารกคลอดโดยนํา

สว่นศรีษะออกมาก่อน ชว่งการคลอดแบง่ได ้3 ระยะ 

 ระยะการขยายของปากมดลกู (Stage of Dilatation) ปากมดลกูขยายเตม็ทีป่ระมาณ 

10 เซนตเิมตร ใชเ้วลาประมาณ 8-24 ชัว่โมง (รปู ก)  

 
รปูที ่8.1.8 การผสมระหวา่งไขแ่ละอสจุ ิ(ก) และ

การเดนิทางของอสจุ ิ(ข)  

(จาก Elaine N. Marieb, 1998) 
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 ระยะขบัออก (Stage of Expulsion) เป็นชว่งทารกออกจากมดลกูใชเ้วลาประมาณ 

30 นาท ี(รปู ข) 

 ระยะคลอดของรก (Stage of Placental Delivery) เมือ่ทารกคลอดไดป้ระมาณ 10-

45 นาท ีมดลกูจะหดตวัอยา่งรนุแรง ทาํใหเ้กดิการหลุดลอกของรก (รปู ค) 

 
รปูที ่8.1.9 ขัน้ตอนการคลอดของทารก (จาก Kenneth L. Jones et al, 1969) 

 

 ภาวะการมีบตุรยาก 

 การมบีุตรยากของคู่แต่งงาน อาจมสีาเหตุมาจากความผดิปกตขิองเพศชาย และ/

หรอืเพศหญงิกไ็ด ้

 ความผิดปกติของเพศชาย  

1. ความผดิปกตขิองเซลล์สบืพนัธุ์ คอื ตวัอสุจมิรีูปร่างผดิปกต ิเช่น ม ี1 หวั 2 หาง   

2 หวั 2 หาง หวัใหญ่หรอืเลก็ผดิปกต ิจาํนวนอสจุน้ิอยเกนิไป ปกตกิารหลัง่ น้ําอสจุแิต่ละครัง้

ประมาณ 3 ลูกบาศก์เซนตเิมตร จะมอีสุจ ิ300-500 ลา้นเซลล ์ถา้มอีสุจน้ิอยกว่า 30 ลา้น

เซลลต่์อลกูบาศกเ์ซนตเิมตร จะทาํใหม้บีุตรยาก 

 2. ความผดิปกตขิองท่อนําอสุจ ิเช่น มคีวามตบีตนัทําใหส้่งอสุจอิอกนอกร่างกาย

ไมไ่ด ้

 3. น้ําอสุจมิคีวามผดิปกต ิเช่น ความเป็นกรด-เบส ผดิปกต ิการขาดน้ําตาลฟรคัโตส 

การตดิเชือ้ทีท่าํใหอ้สจุติาย 

 ความผิดปกติของเพศหญิง 

 1. ความพกิารของอวยัวะเพศ เช่น ไม่มชี่องคลอดมาแต่กําเนิด ช่องคลอดหรอืท่อ

นําไขต่บีตนั มพีงัผดื มกีอ้นเน้ืองอกเป็นแผล เป็นตน้ 

 2. การอกัเสบในระบบสบืพนัธุ ์เชน่ การตดิเชือ้ พยาธ ิรา แบคทเีรยี ไวรสั ทาํใหม้ี

การเปลีย่นแปลงความเป็นกรด-เบสของชอ่งคลอด ปากมดลกู มผีลทาํใหอ้สจุติาย 

 3. ความผดิปกตขิองผนงัมดลกู เชน่ เน้ืองอก ทาํใหเ้กดิการแทง้ 
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 4. ภาวะขาดฮอรโ์มนเพศ การขาดโปรเจสเตอโรน มผีลใหเ้ยื่อบุมดลกูเจรญิผดิปกต ิทาํ

ใหไ้มเ่หมาะสมต่อการฝงัตวัของตวัอ่อน 

 การแก้ไขภาวะมีบตุรยาก 

 การแพทย์สมยัใหม่มคีวามก้าวหน้ามาก สามารถรกัษาภาวะมบีุตรยากไดส้ําเรจ็ 

การใชก้ารผสมเทยีม (Artificial Insemination) วธิกีารหน่ึงทีป่ระสบผลความสาํเรจ็ คอื 

การสรา้งทารกในหลอดแกว้ (In Vitro Fertilization) โดยการนําเซลลไ์ขส่กุมาผสมกบัอสจุิ

ในหลอดทดลอง เมื่อไซโกตพฒันาเป็นตวัอ่อนแลว้จงึนําไปฝงัตวัในมดลูกใหเ้จรญิต่อไป 

ปจัจุบนัการผสมเทยีมในหลอดแกว้ พฒันาไปถงึขัน้การผสมโดยใชอ้สุจเิซลลเ์ดยีวฉีดเขา้

ไปในเซลลไ์ขท่ีเ่รยีกวา่ การทาํอิก๊ซี ่(ICSI : Intracytoplasmic Sperm Injection) 

 นอกจากน้ียงัมวีธิกีารอื่น ๆ อกี อาทเิชน่ การทาํกฟิต ์(GIFT) การถ่ายฝากตวัอ่อน 

(Embryo Transfer) การทาํซิฟ๊ (ZIFT) การโคลน (Cloning) 

 

8.2 การเจริญเติบโต 

 การเจริญเติบโตในระยะเอมบริโอ 

  ไซโกตจะแบ่งตวัแบบไมโอซสิจนกระทัง่เซลลท์ีแ่บ่งไดเ้ปลีย่นแปลงไปเป็นตวัอ่อน

ทีม่อีวยัวะครบ ซึง่ตอ้งใชเ้วลาแตกต่างกนัในสตัวแ์ต่ละชนิด ตวัอ่อนยงัตอ้งเตบิโตต่อไปอกี

ระยะหน่ึง จนกระทัง่คลอดหรอืฟกัออกจากไข ่การเจรญิของตวัอ่อน แบง่ไดเ้ป็น 4 ระยะ  
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 1. ระยะคลเีวจ (Cleavage) เป็นระยะที่

เซลล์ไซโกตแบ่งตวัได้เซลล์ขนาดเล็กที่เรยีกว่า 

Blastomere จาํนวนมาก การแบ่งม ี2 แบบ ตาม

ชนิดของไข ่

 Holoblastic เป็นลกัษณะการแบ่งของไข่

ทัง้ใบ พบในไขช่นิดทีม่ไีขแ่ดงน้อยกระจายอย่าง

สมํ่าเสมอ (Isolecithal Egg) ไดแ้ก่ ไขป่ลาดาว 

หอยเม่น ไข่ชนิดที่มไีข่แดงปานกลางอยู่ค่อนไป

ทางหาง (Moderately Telolecithal Egg) ไดแ้ก่ 

ไขก่บ และไขช่นิดทีไ่ม่มไีขแ่ดง (Alecithal Egg) 

ไดแ้ก่ ไขข่องสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม 

 Meroblastic เป็นการแบ่งเฉพาะดา้นบน 

(Germinal Cell) พบในพวกทีม่ไีขแ่ดงมากรวม

เป็นก้อนแยกออกจากโปรโตพลาสซึม (Havily 

Telolecithal Egg) ไดแ้ก่ ไขข่องสตัวเ์ลือ้ยคลาน 

สตัวปี์ก  

 2. ระยะบาสตูเลชนั (Blastulation) เป็น

ระยะทีเ่ซลลจ์ดัเรยีงตวัเป็นเซลลช์ัน้เดยีว เรยีกวา่ 

Blastoderm ทาํใหเ้กดิชอ่งกลวงภายใน เรยีกว่า 

Blastocoel ตวัอ่อนระยะน้ีเรยีกวา่ Morula  

 ในเมน่ทะเล Morula ม ีBlastoderm ชัน้

เดยีว มชีอ่ง Blastocoel เกอืบเป็นวงกลม 

 ในกบ Morula ม ีBlastoderm หลายชัน้อยู่หนาแน่นบรเิวณ Vegetal Pole มชีอ่ง 

Blastocoel เป็นฐานราบจงึเหมอืนครึง่วงกลม 

 สว่น Morula ของไก่ จะมชี่อง Blastocoel คลา้ยเลนส ์โดยมไีขแ่ดงอยู่ดา้นล่าง 

สว่นดา้นบนมเีซลลช์ัน้บาง ๆ  

 

 
รปูที ่8.2.1 การแบง่ตวัของเซลลไ์ซโกต 

ระยะคลเีวจของไขช่นิดต่าง ๆ  

(จาก John W. Kimball, 1965) 
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ก.  ข.  

รปูที ่8.2.2 ตวัอ่อนระยะบลาสตูเลชนัของไขช่นิดต่าง ๆ กบ (ก) และสตัวปี์ก (ข) 

 

 3. ระยะแกสตรูเลชนั (Gastrulation) เป็นระยะที่ตวัอ่อนสร้างเน้ือเยื่อ 3 ชัน้ 

(Triploblastica) ไดแ้ก่ เน้ือเยื่อชัน้นอก (Ectoderm) ชัน้กลาง (Mesoderm) และชัน้ใน 

(Endoderm) พรอ้มกบัมกีารสรา้งชอ่งวา่งใหม ่เรยีกวา่ Gastrocoel หรอื 

 กระบวนการแกสตรูเลชนั เกดิโดยการเคลื่อนที่ของเซลล์ในลกัษณะต่าง ๆ เช่น 

การบุ๋มตวัเขา้ไปขา้งใน (Invagination) การมว้นตวัของเซลล์ผ่านเขา้ช่องว่างภายใน 

(Involution) การเคลื่อนทีโ่ดยการแผ่ตวัของเซลลด์า้นบนลงคลุมเซลลด์า้นล่าง (Epibody) 

และการแยกตวัของกลุ่มเซลลเ์ป็น 2 ชัน้ (Delamination) แกสตรเูลชนัของสตัวแ์ต่ละชนิด

แตกต่างกนัตามชนิดของไข ่  

 
รปูที ่8.2.3 ตวัอ่อนระยะแกสตรเูลชนัของสตัว ์

 

 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการแกสตรูเลชนั ตวัอ่อนจะมเีน้ือเยื่อ 3 ชัน้ (Triploblastica) 

ประกอบดว้ย เน้ือเยือ่ชัน้นอก (Ectoderm) ชัน้กลาง (Mesoderm) และชัน้ใน (Endoderm)  

 4. ระยะการเกดิอวยัวะและรปูรา่งของตวัอ่อน (Organogenesis and Morphogenesis)  

 เมื่อสิน้สุดกระบวนการแกสตรเูลชนั กลุ่มเน้ือเยื่อจะจดักลุ่มเป็นอวยัวะต่าง ๆ ตาม

ตําแหน่งต่าง ๆ ของร่างกายและทํางานประสานกนั โดยเน้ือเยื่อชัน้นอก พฒันาไปเป็น

ระบบประสาท ระบบหอ่หุม้รา่งกาย ผวิหนงั เลนสต์า  
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 เน้ือเยื่อชัน้กลาง เปลีย่นแปลงไปเป็นระบบกลา้มเน้ือ ระบบสบืพนัธุ ์ระบบขบัถ่าย 

ระบบหมนุเวยีนโลหติ และกระดกู  

 เน้ือเยือ่ชัน้ใน เปลีย่นแปลงไปเป็นระบบยอ่ยอาหาร ระบบหายใจ  

 

การเจริญระยะเอมบริโอของสตัว ์

 การเจริญระยะเอมบริโอของแอมฟิออกซสั 

 ไข่ของแอมฟิออกซสัเป็นชนิดที่มไีข่แดงน้อยและกระจายอย่างสมํ่าเสมอทัว่เซลล ์

(Isolecithal Egg) ไซโกตจะแบง่ตวัไดเ้ซลลท์ีม่ขีนาดเท่า ๆ กนั ในกระบวนการบาสตูเลชนั 

กลุ่มเซลล์ Blastomere จะแบ่งตวัเป็นเซลล์ชัน้เดียว โดยช่องกลวงตรงกลาง คือ 

Blastocoel กลุม่เซลลท์ีล่อ้มรอบชอ่งวา่ง คอื Blastoderm  

 ระยะแกสตรูเลชนั จะมกีารเคลื่อนของกลุ่มเซลล์บลาสโตเมยีร ์ทางดา้นล่าง (Vegtal 

Pole) เริม่แบน และบุ๋มตวัเขา้ไปขา้งใน ไดเ้อมบรโิอทีม่เีน้ือเยื่อ 2 ชัน้ คอื Ectoderm และ 

Endoderm เน้ือเยื่อชัน้น้ีจะแยกตวัไดเ้ป็น Mesoderm และ Endoderm มชี่องว่าง 

Gastrocoel และมชีอ่ง Blastopore ตดิต่อกบัภายนอก 

 
รปูที ่8.2.4 การเจรญิระยะเอมบรโิอของแอมฟิออกซสั 

 

 การเจริญระยะเอมบริโอของกบ 

 ไขก่บเป็นไข่ชนิดทีม่ไีขแ่ดงอยู่ทางดา้นล่าง (Moderately Telolecithal Egg)             

ไซโกตจะแบง่เซลลไ์ดข้นาดไมเ่ทา่กนั เซลลด์า้นบนมขีนาดเลก็กวา่เซลลด์า้นล่าง ทาํใหต้วั

อ่อนบลาสตลูา มเีซลลบ์ลาสโตเมยีรท์ีม่ขีนาดแตกต่างกนั ชอ่งวา่งบลาสโตซลีจะอยู่ค่อนไป

ทางดา้นทีม่เีซลลข์นาดเลก็ คอื ดา้น Animal Pole บลาสโตเดริม์ ประกอบดว้ยเซลล์

มากกวา่ 1 ชัน้ 

 เอมบรโิอแกสตรลูา เกดิโดยกลุม่เซลลด์า้นบนแบ่งตวัอย่างรวดเรว็และเคลื่อนลงมา

คลุมเซลลด์า้นลา่ง บรเิวณทีจ่ะเกดิชอ่งบลาสโตพอร ์จะมกีารบุ๋มตวัของกลุ่มเซลลบ์รเิวณน้ี

และกลุ่มเซลลท์ีเ่คลื่อนลงมาจากดา้นบน จะมว้นตวัผา่นเขา้สูด่า้นในตรงชอ่ง บลาสโตพอร ์
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ทาํใหเ้กดิเป็นเน้ือเยือ่ 3 ชัน้ ชอ่งวา่งภายในทีเ่กดิใหม ่คอื ชอ่ง Gastrocoel หรอืท่ออาหาร 

ระยะแรกกลุ่มเซลลท์างดา้นบนทีม่ว้นตวัเขา้ไปขา้งในกเ็พื่อไปสรา้งแกนลําตวัของเอมบริ

โอ (Notochord) ซึง่เป็นลกัษณะสาํคญัของสตัวท์ีม่กีระดกูสนัหลงั 

 

 
รปูที ่8.2.5 การเจรญิระยะเอมบรโิอของกบ (จาก Tracy I. storrer & Robert L. Usinger, 1965) 

 

 การเจริญระยะเอมบริโอของสตัวปี์ก 

 ไข่ของสตัว์ปีก เช่น ไก่ เป็นไข่ชนิดที่มีไข่แดงรวมเป็นก้อน แยกต่างหากจาก           

โปรโตพลาสซมึ (Harily Telolecithal Egg) มกีารแบ่งไซโกตเฉพาะบรเิวณดา้นบน คอื 

Germinal Disc ลกัษณะของบลาสตูลาจงึเหน็เป็นแผน่ โดยมกีลุ่มบลาสโตเดริม์เรยีงซอ้น

กนัมากกว่า 1 ชัน้ ไม่มชี่องบลาสโตซลิ มแีต่ช่องใตแ้ผ่นบลาสโตเดริม์ คอื ช่อง Subgerminal 

Cavity ซึง่เกดิจากไขแ่ดงใตก้ลุ่มเซลลถ์ูกใชไ้ป บลาสตูลาของไขช่นิดน้ี เรยีกวา่ Blastodisc ซึง่

มกีลุ่มเซลล์แยกเป็น 2 บรเิวณ ตอนกลางใส คอื Pellucida ส่วนรอบนอกทบึแสง คอื 

Opaca  
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รปูที ่8.2.6 ไขข่องสตัวปี์ก (จาก Tracy I. storrer & Robert L. Usinger, 1965) 

 

 ตวัอ่อนแกสตรูลาของไก่ เกิดโดยกลุ่มเซลล์บลาสตูลา แยกตวัออกเป็น 2 ชัน้ 

(Delamination) คอื ชัน้นอก (Epiblast) จะเปลีย่นแปลงไปเป็น Ectoderm และ Mesoderm 

สว่นเน้ือเยื่อชัน้ใน (Hypoblast) จะเปลีย่นไปเป็น Endoderm เน้ือเยื่อ Epiblast ทัง้ดา้นซา้ยและ

ขวา จะเคลื่อนเขา้สูส่ว่นกลางเกดิเป็น Primitive Streak Epiblast สว่นทีจ่ะกลายเป็น 

Mesoderm จะมว้นตวัแทรกเขา้ไปอยู่เหนือกลุ่มเซลล ์Hypoblast บรเิวณหน้าสุดของ 

Primitive Streak เรยีกวา่ Hensen’s Node จะเคลือ่นเขา้ขา้งในเกดิเป็นแทง่ Notochord 

 

ก.  

ข.  

รปูที ่8.2.7 การเจรญิระยะตวัอ่อนของไก่ ตวัอ่อนระยะ 72 ชัว่โมงแรก (ก) และตวัอ่อนระยะทีม่กีารพฒันาของ

เน้ือเยือ่แต่ละชัน้ (ข) (จาก Tracy I. storrer & Robert L. Usinger, 1965) 
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 การเจริญระยะเอมบริโอของสตัวเ์ลี้ยงลกูด้วยน้ํานม 

 สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยน้ํานมรวมทัง้คนและไพรเมตอื่น ๆ มไีขช่นิด Alecithal Egg มกีาร

ปฏสินธภิายในท่อนําไข ่แลว้เคลื่อนมาฝงัตวัทีม่ดลูก คลเีวจเป็นแบบ Holoblastic ขณะที่

เคลื่อนตวัมาที่มดลูก จะมกีารเคลื่อนที่ของกลุ่มเซลล์แยกเป็น 2 กลุ่ม คอื Trophoblast 

เรยีงตวัชัน้เดยีวรอบนอก ซึ่งต่อไปจะเจรญิรวมกบัเน้ือเยื่อของผนังมดลูกกลายเป็นรก 

(Placenta) กลุม่เซลลด์า้นใน คอื Inner Cell Mass จะเจรญิไปเป็นเอมบรโิอ 

 เอมบรโิอขัน้บลาสตูลามลีกัษณะเป็นถุง เรยีกวา่ Blastocyst จะฝงัตวัในผนงัมดลกู 

เมือ่เอมบรโิอมอีายุประมาณ 9 วนั ระยะน้ี Inner Cell Mass จะเรยีงตวัเป็นแผน่ เรยีกวา่ 

Embryonic Shield ซึง่ดา้นบนของตวัอ่อนน้ีมชีอ่งวา่งบรรจุของเหลว คอื น้ําครํ่า (Amniotic 

Fluid) มเียือ่หุม้ คอื ถุงน้ําครํ่า (Amnion Sac)  

 แกสตรูเลชนัจะเกดิทนัทเีมื่อ Blastocyst เคลื่อนทีม่าฝงัตวัทีม่ดลูก (7 วนั) โดย 

Inner Cell Mass แยกตวัเป็น Endoderm และ Epiblast เอนโดเดริม์จะแผต่วัเป็นเน้ือเยื่อ

ชัน้ใน ลกัษณะเป็นถุงไข่แดง (Yolk Sac) และเป็นจุดเริม่ต้นของระบบย่อยอาหาร            

สว่น Epiblast จะเคลื่อนทีเ่ขา้สูแ่นวกลางตวั คอื Primitive Streak และมว้นตวัเขา้ขา้งใน 

ซึง่เป็นพวก Mesoderm หลงัจากน้ีจงึเกดิอวยัวะและรปูรา่ง 
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รปูที ่8.2.8 การเจรญิระยะเอมบรโิอของสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยน้ํานม การแบง่เซลลข์องไซโกตและพฒันาเป็นตวั

อ่อนเดนิทางฝงัตวัทีม่ดลกู (ก) การฝงัตวัทีม่ดลกู (ข) 

 การเจรญิของตวัอ่อนในมดลกู (ค) 

 

 การเจริญเติบโตระยะหลงัเอมบริโอของสตัว ์

 ในสตัวบ์างชนิด เมื่อเอมบรโิอเจรญิมากขึน้จนครบกําหนดแลว้จะเจรญิไปเป็นตวั

เตม็วยั เช่น ไก่ เป็ด คน แต่สตัวบ์างชนิดเมื่อฟกัออกมาเป็นตวัอ่อน (Larva) จะมกีาร

เปลีย่นแปลงรปูรา่ง (Metamorphosis) เชน่ พวกแมลง กบ เป็นตน้ Larva นอกจากจะชว่ย

ในการกระจายของสตัวแ์ลว้ยงัเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งของอาหารดว้ย 
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 1. Metamorphosis ในแมลง 

แมลงมกีารเปลีย่นแปลงรปูรา่งในขณะเจรญิเตบิโตมากทีส่ดุ แบง่เป็น 

 การเปลีย่นแปลงสมบูรณ์ (Complete Metamorphosis) คอื ม ี4 ระยะ ไดแ้ก่ 

ไข ่(Egg) หนอน (Larva) ดกัแด ้(Pupa) และตวัเตม็วยั (Adult) โดยทุกระยะมรีปูรา่งไม่

เหมอืนกนัเลย เชน่ ผเีสือ้ ยุง แมลงวนั ผึง้ ต่อ แตน ฯลฯ 

 การเปลีย่นแปลงไมส่มบรูณ์ (Incomplete Metamorphosis) จะไมเ่ปลีย่นแปลง

ทัง้ 4 ระยะ คอื มรีะยะไข ่ตวัอ่อน และตวัเตม็วยั เชน่ แมลงปอ ชปีะขาว สโตนปลาย 

แต่แมลงบางพวก เมื่อฟกัออกจากไข่ก็เหมอืนตวัเต็มวยั เพยีงแต่มขีนาดเล็ก

กวา่เทา่นัน้ เรยีกวา่ ไมม่กีารเปลีย่นแปลง (Ametamorphosis) เชน่ แมลงสามงา่ม 

 2. Metamorphosis ในกบ 

ไขก่บทีไ่ดร้บัการผสมแลว้เจรญิเป็นตวัอ่อนและฟกัออกจากไข ่เป็นลูกอ๊อด ซึง่

มรีูปร่างคลา้ยปลามหีาง ไม่มขีา หายใจดว้ยเหงอืก จะต้องเปลีย่นแปลงรูปร่างไปเป็นตวั

เตม็วยั คอื กบ ซึง่ไมม่หีาง หายใจดว้ยปอด และมขีา 2 คู ่ 

 
รปูที ่8.2.9 วงชพีของกบ การเจรญิของตวัอ่อนมกีารเปลีย่นรปูรา่งไปเป็นตวัเตม็วยั 

(จาก Tracy I. storrer & Robert L. Usinger, 1965) 
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การเจริญเติบโตของคน 

 การเจริญในระยะเอมบริโอของคน 

 คนมไีขช่นิดอะเลซทิลั การปฏสินธเิกดิในทอ่นําไข ่แลว้เคลือ่นมาฝงัตวัทีม่ดลกู 

 1. คลเีวจ เป็นแบบ Holoblastic 

 2. บลาสตูเลชนั เอมบรโิอจะมกีารเคลื่อนทีแ่ยกเซลลเ์ป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทีอ่ยู่รอบ

นอก คอื Trophoblast เซลล์เรยีงตวัชัน้เดยีว ต่อไปจะเจรญิร่วมกบัเยื่อมดลูกเป็นรก 

(Placenta) กลุ่มเซลลด์า้นใน คอื Inner Cell Mass จะเจรญิไปเป็นตวัเอมบรโิอ ตวัอ่อน

ระยะน้ีมลีกัษณะเป็นถุง เรยีกวา่ Blastocyst มชีอ่งวา่ง Blastocoel อยูด่า้นลา่ง 

 3. แกสตรเูลชนั เหมอืนกบัสตัวปี์ก คอื Inner Cell Mass จะเรยีงตวัเป็นแผ่น             

เป็นเน้ือเยื่อชัน้นอก (Ectoderm) และเกดิช่องว่างขึน้ทางด้านบน เป็นที่บรรจุน้ําครํ่า 

(Amniotic Cavity) ต่อมา Inner Cell Mass จะแยกตวัเป็น Endoderm และ Epiblast 

Endoderm จะแผต่วัเป็นเยื่อชัน้ใน เป็นถุงไขแ่ดง (Yolk Sac) และเป็นจุดเริม่ตน้ของระบบ

ย่อยอาหาร ส่วน Epiblast ซึง่อยู่ดา้นบน จะเคลื่อนเขา้สู่แนวกลางตวัเกดิเป็น Primitive 

Streak มว้นตวัเขา้ภายใน เพือ่สรา้งเป็น Mesoderm สว่นทีไ่มไ่ดเ้ขา้ไปจะเป็น Ectoderm 

เมือ่มเีน้ือเยือ่ 3 ชัน้ แลว้จะมกีารสรา้งอวยัวะเกดิรปูรา่งของเอมบรโิอ 

 4. การเกดิรปูรา่งของตวัอ่อน เมือ่สิน้สดุกระบวนการแกสตรเูลชนั กลุ่มเน้ือเยื่อจะ

จบักลุ่มเป็นอวยัวะตามตําแหน่งต่าง ๆ และเริม่ทํางานประสานกนั เน้ือเยื่อ Ectoderm 

พฒันาไปเป็นระบบประสาท ระบบห่อหุ้มร่างกาย Mesoderm พฒันาไปเป็นระบบ

กลา้มเน้ือ ระบบสบืพนัธุ ์ระบบขบัถ่าย และระบบหมุนเวยีนโลหติ Endoderm พฒันาเป็น

ระบบยอ่ยอาหาร เมือ่อวยัวะครบแลว้ เรยีก Faetus 
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รปูที ่8.2.10 การเจรญิระยะเอมบรโิอของคน (จาก George B. Johnson, 1997) 

 

 การเจริญระยะหลงัเอมบริโอของคน 

 การเจรญิระยะหลงัเอมบรโิอ ส่วนใหญ่เป็นการเตบิโตทีม่กีารเพิม่ขนาด ปรมิาตร 

น้ําหนกั อตัราการเตบิโตของสว่นต่าง ๆ ของรา่งกายไมเ่ท่ากนั รา่งกายเป็นสว่นทีเ่จรญิได้

เรว็ทีส่ดุ รองลงมา คอื หวัใจ และสมองเป็นสว่นทีเ่จรญิไดช้า้ทีส่ดุ ในระยะทีอ่ยู่ในครรภ ์(2 

เดอืน) จะมศีรีษะขนาดใหญ่ ขาสัน้ เมือ่โตเตม็ที ่ขาจะยาวมากขึน้ 

 

 
   ก.    ข. 

รปูที ่8.2.11 กราฟการเจรญิเตบิโตของอวยัวะในคน (ก) สดัสว่นของรา่งกายระหวา่ง 

การเจรญิเตบิโตของคน (ข) (จาก Tracy I. storrer & Robert L. Usinger, 1965) 
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 การวดัอตัราการเจรญิเตบิโตของสิง่มชีวีติอาจแสดงโดยเสน้โคง้การเตบิโต (Growth 

Curve) สิง่มชีวีติเกอืบทุกชนิดมเีสน้โคง้การเตบิโตเป็นแบบเดยีวกนั คอื เป็นเสน้โคง้รปูตวั

เอส (Sigmoid or S-curve)  

 สตัวพ์วกอารโ์ทรพอด เช่น แมลง การเจรญิเตบิโตเป็นแบบขัน้บนัได เน่ืองจาก

การเจรญิจะหยุดในระยะลอกคราบ และเจรญิเตบิโตรวดเรว็ ในชว่งทีย่งัไมม่เีปลอืกแขง็ 

  
      ก.             ข. 

รปูที ่3.2.12 กราฟการเจรญิแบบโคง้ปกตขิองสิง่มชีวีติทัว่ไป (ก)  

และกราฟการเจรญิแบบขัน้บนัไดของพวกอารโ์ทรพอด (ข) 

 

การควบคมุการเจริญเติบโตของตวัอ่อน 

 ในสตัวก์ารเจรญิเตบิโตขึน้กบัปจัจยัสาํคญั คอื อาหาร ยกเวน้ นกและสตัวเ์ลีย้งลูก

ดว้ยน้ํานม ทีก่ารเจรญิเตบิโตยงัต้องขึน้กบัอุณหภูมดิว้ย ในพวกอารโ์ทรพอดมกีารเจรญิ

เป็นช่วง ๆ เน่ืองจากมเีปลือกแขง็จงึหยุดการเจรญิในช่วงที่เปลอืกแขง็ ทําการลอกคราบ

เปลอืกใหม่ที่อ่อนน่ิมทําให้ลําตวัขยายได้เป็นช่วงที่กนิอาหารมาก เตบิโตมาก สตัว์บาง

พวกมกีารเปลี่ยนแปลงรูปร่างในช่วงการเจรญิเติบโต เช่น แมลง กบ ทําให้รูปร่างและ

ขนาดเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 

 การเกิดฝาแฝด 

 ฝาแฝด มี 2 ประเภท 

 1. ฝาแฝดแท ้(Identical Twins) เป็นแฝดทีเ่กดิจากไขใ่บเดยีวผสมกบัอสจุติวัเดยีว 

ไซโกตแบ่งตวัแล้วแยกเป็น 2 เซลล์ แต่ละเซลล์พฒันาไปเป็น 1 คน ในขณะอยู่ในครรภ ์

อาจจะอยูใ่นถุงน้ําครํ่าเดยีวกนัหรอืแยกกนั 

 2. แฝดเทยีม (Fraternal Twins) เป็นแฝดทีเ่กดิจากไขม่ากกวา่ 1 ใบ ทีต่กในเวลา

ใกลเ้คยีงกนัและไขทุ่กใบไดร้บัการผสมกบัอสจุ ิทาํใหไ้ดต้วัอ่อนมากกวา่ 1 คน อยู่คนละถุง

น้ําครํ่า  
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อาหารและการคุ้มภยัของส่ิงมีชีวิตท่ีกาํลงัเจริญ 

 ไขเ่กอืบทุกชนิดมไีขแ่ดงไวส้าํหรบัเป็นอาหารของตวัอ่อน ซึง่มปีรมิาณมากพอกบั

ระยะเวลาทีต่วัอ่อนเจรญิอยู่ในไข ่สว่นไขช่นิด Alecithal แมไ้มม่ไีขแ่ดงกส็ามารถไดอ้าหาร

จากตวัแมท่างสายสะดอื (Umbilical Cord) ในสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยน้ํานมบางชนิด ตวัอ่อนเจรญิ

ในทอ้งแมไ่ดร้ะยะหน่ึงแลว้ตอ้งมาเจรญิในถุงหน้าทอ้งอกีหลายเดอืน สาํหรบัในคน ตวัอ่อน

เจรญิอยูใ่นทอ้งแมจ่นถงึคลอด เมือ่อายุประมาณ 270-295 วนั 

 ไขข่องสตัวส์่วนใหญ่มกัมเีครื่องป้องกนั เช่น มเีปลอืกแขง็หรอืเหนียว บางพวกยงั

มถุีงน้ําครํ่าป้องกนัการกระทบกระเทอืนดว้ย เช่น พวกนก สาํหรบัสตัวท์ีม่ตีวัอ่อนเจรญิใน

ทอ้งเครื่องป้องกนักค็อื ตวัแม่และถุงน้ําครํ่า ในพวกฉลามทีต่วัอ่อนเจรญิในมดลูก มนัได้

อาหารจากไขแ่ดง ดงันัน้มดลกูจงึเป็นเพยีงเครือ่งป้องกนัอนัตรายคุม้ภยัเทา่นัน้ 

 สตัว์ที่มเีครื่องป้องกนัภยัไม่ด ีมกัจะออกไข่ครัง้ละจํานวนมาก เพื่อให้ตวัอ่อนมี

โอกาสรอดไปถงึตวัเตม็วยั นอกจากน้ียงัมพีฤตกิรรมในการปกป้องไขแ่ละตวัอ่อน รวมถงึ

การเลอืกทีว่างไข ่และการสรา้งรงัสาํหรบัฟกัไขด่ว้ย   
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

 1. ในกระบวนการเจรญิเตบิโตของตวัอ่อนสตัว ์ระบบอวยัวะทีเ่จรญิก่อนระบบอื่น             

คอือะไร 

 2. การเจรญิเตบิโตของสตัวเ์กีย่วขอ้งกบักระบวนการใดบา้ง 

 3. น้ําครํ่ามบีทบาทและหน้าทีอ่ยา่งไร 

 4. การตกไข ่(Ovulation) หมายถงึอะไร 

 5. ต่อมในระบบสบืพนัธุ์เพศชายที่สร้างสารช่วยให้ตวัอสุจสิามารถมชีวีติอยู่ได้

จนถงึผา่นเขา้ไปผสมพนัธุใ์นเพสหญงิ มอีะไรบา้ง และแต่ละต่อมสรา้งสารอะไร 

 6. acrosome ทีส่ว่นหวัของตวัอสจุ ิคอือะไร มคีวามสาํคญัอยา่งไร 

 7. Fertilization membrane ทีไ่ขส่รา้งขึน้ มปีระโยชน์ในเรือ่งใด 

 8. กราฟแสดงแบบแผนการเจริญเติบโตของสตัว์พวกอาร์โทรพอดมีลกัษณะ

อยา่งไร เขยีนแผนภาพพรอ้มอธบิาย 

 9. การทีร่ะยะคลเีวจ (clevage) ของไก่เกดิเฉพาะบรเิวณเลก็ ๆ ทีป่ลอดจากไข่

แดง (yolk) เทา่นัน้เป็นเพราะอะไร 

 10. ในระหว่างการเจรญิเตบิโตของเอมบรโิอของไก่ เอมบรโิอจะไดร้บัการป้องกนั

การกระเทอืนจากโครงรา่งใดต่อไปน้ี  1) อลัแลนตอยส ์ 2) ถุงน้ําครํ่า  3) รก 

 11. เซลลด์ฟิเฟอเรนตเิอชนัหมายถงึเซลลท์ีม่ลีกัษณะหรอืกจิกรรมอะไร 

 12. การเจรญิของสิง่มชีวีติเกีย่วขอ้งกบักระบวนการใดบา้ง 

 13. เอมบรโิอทีอ่ยูใ่นครรภร์ะยะทีเ่รยีกวา่ ฟีตสั มอีายุเทา่ใด และมลีกัษณะอยา่งไร 

 14. สว่นใดของร่างกายทารกทีเ่ตบิโตมากทีสุ่ดในช่วง 2-3 เดอืนก่อนครบกําหนด

คลอด และมบีทบาทสาํคญัในตอนคลอดอยา่งไร 

 15. ถุงอลัแลนตอยสใ์นเอมบรโิอของสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยน้ํานมมคีวามสาํคญัอยา่งไร 

 16. ผูห้ญงิวยัเจรญิพนัธุต์กไขเ่ป็นปกตทุิกๆ 28 วนั ถ้าตดัต่อมใตส้มองส่วนหน้า

ออกในวนัที ่12 หลงัจากการมปีระจาํเดอืนครัง้สดุทา้ย จะมกีารตกไขใ่นอกี 2-3 วนัต่อมา

หรอืไม ่เพราะเหตุใด 

 17. องคป์ระกอบของน้ําเชือ้ (semen) มอีะไรบา้ง 

 18. ชว่งทีผู่ห้ญงิมปีระจาํเดอืน ระดบัฮอรโ์มนชนิดใดจะอยูใ่นระดบัตํ่าทีส่ดุ 

 19. ชายทีม่อีณัฑะผดิปกต ิคอื หลบเขา้ไปอยูใ่นชอ่งทอ้ง จะเป็นหมนัเพราะอะไร 
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 20. ระยะคลเีวจ (clevage) ของเอมบรโิอจะพบไดท้ีบ่รเิวณใดของอวยัวะสบืพนัธุ์

เพศหญงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


