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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทางโครงสรางมิญชวิทยาของมามระหวางปลาฉลามหัวบาตร
Carcharhinus leucas (Müller & Henle, 1839) และปลาไหลงู Pisodonophis boro (Hamilton, 1822)
ผลการศึกษาดานมิญชวิทยาของมามจากปลาฉลามหัวบาตร พบวามามถูกหอหุมดวยแคปซูลหนาและมีสวนยื่นจาก
สวนแคปซูลจนกลายเปนสันยื่นเขาไปในเนื้อเยื่อมามที่สามารถแบงได 2 บริเวณ คือ white pulp และ red pulp
โดย white pulp เปนบริเวณที่มีลักษณะ diffuse lymphatic tissue และ lymphatic nodule เปนกลุมเล็กๆ
ติดสีชมพูออน ในขณะที่พื้นที่สวนใหญของ red pulp เปนเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและไมพบแองเลือด แตพบเซลล
หลากหลายชนิด ไดแก เม็ดเลือดแดง (erythrocytes) ทรอมโบไซต (thrombocyte) แกรนูโลไซต (granulocyte)
เรติคิวลาร เซลล (reticular cell) และ ลิมโฟไซต (lymphocyte) ในสวนของการเปรียบเทียบมิญชวิทยาของมาม
ระหวางปลาฉลามหัวบาตรกับปลาไหลงูพบวามีความแตกตางกันนอยมาก แตอยางไรก็ตามกลับพบโครงสรางเปน
หลอดเลือดแดง (penicillar artery) เปนจํานวนมากกระจายอยูทั่วไปใน red pulp ของเนื้อเยื่อมามในปลาไหลงู
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ABSTRACT
The present study aimed to compare the histological structure of the spleens between
Carcharhinus leucas (Müller & Henle, 1839) and Pisodonophis boro (Hamilton, 1822).
Histologically, the spleen of C. leucas was covered with a thick capsule and then its capsule
protruded into the central zone, as called trabeculae. Two main components including white
and red pulps are present from this event. The white pulp contained an aggregation of the
diffuse lymphatic tissue and small lymphatic nodule, which stained more slightly eosinophila.
Whereas the most region of the red pulp was a connective tissue and the ellipsoid was not
observed Nevertheless, several cellular classifications including red blood cells (erythrocytes),
thrombocyte, granulocyte, reticular cell and lymphocyte could be basically found in this region.
Based on a histological comparison of the spleens between C. leucas and P. boro, they were
slightly different. However, it was found that the numerous penicillar arteries were scattered
throughout the red pulp of the P. boro spleen.
คําสําคัญ: ปลาฉลามหัวบาตร ปลาไหลงู เนื้อเยื่อมาม มิญชวิทยา ประเทศไทย
Keywords: Bull shark, Estuary snake-eel, Histology, Splenic parenchyma, Thailand

บทนํา
มาม (spleen) จัดเปนอวัยวะที่สําคัญมีหนาที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ระบบภู มิ คุ ม กั น ร า งกาย (immune
system) และการสรางเม็ดเลือด (primary hematopoietic organs) (Agius and Roberts, 2003)
ดังการรายงานในปลาหลายชนิด เชน ปลากระดูกแข็ง
(teleost fish) เชน sturgeon และ paddlefish และ
Holosteans (gars และ bowfin) (Genten et al.,
2008) สํ า หรั บ การศึ ก ษาด า นกายวิ ภ าค (anatomy)
ของมาม พบวา มามถูกบรรจุภายในชองทอง อยูเหนือ
สวนทางเดินอาหาร (gut wall) ขณะที่การศึกษาดาน
มิ ญ ชวิ ท ยา (histology) อวั ย วะนี้ มี แ คปซู ล ห อ หุ ม
มี อ งค ป ระกอบเป น เนื้ อ เยื่ อ เกี่ ย วพั น และยั ง มี เ ซลล
ไฟโบรบลาส (fibroblast) แทรกตัวอยูดวย จากบริเวณ
นี้ สั ง เกตได ว า เกิ ด สั น ยื่ น เข า ไปด า นในของม า มหรื อ
เรี ย กว า trabeculae ทํ า ให ส ามารถแบ ง เนื้ อ เยื่ อ

ออกเปนสว นๆ อยางไมสมบู รณ จนกลายเปน พูยอ ย
เรียกวา splenic pulp แตละพูยอยประกอบดวย เซลล
เม็ดเลือด (blood cells) หลอดเลือด (blood vessel)
และ macrophage
ตลอดไปจนถึ ง antigenpresenting cell (Genten et al., 2008) ดังการ
รายงานในปลากระดู ก แข็ ง หลากหลายชนิ ด ได แ ก
Sparus aurata, Ctenopoma ansorgii และ
Carassius auratus (Genten et al., 2008)
Dicentrarchus labrax (Kurtović et al., 2008)
และ Salmo letnica (Rebok et al., 2011) เปนตน
แต อ ย า งไรก็ ต ามการศึ ก ษาโครงสร า งของอวั ย วะ
ดั ง กล า วมี น อ ยมากในปลากระดู ก อ อ น ทั้ ง นี้ ข อ มู ล
ที่ มี อ ยู ก็ มั ก รายงานในต า งประเทศทั้ ง สิ้ น เช น
Harpagofututor volsellorhinus (Grogan and
Lund, 1997) และ Mustelus schmitti (Galíndez
and Aggio, 1998)

งานวิจัย
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ดั ง นั้ น ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ ผู วิ จั ย จึ ง ไ ด
ทํ า การศึ ก ษาปลาฉลามหั ว บาตร Carcharhinus
leucas เปนตัวแทนของปลากระดูกออนและพบได
ทั่ว ไปบริเ วณปากแม น้ํ าแม ก ลองของประเทศไทย มี
ถิ่นอาศัยในบริเวณที่มีน้ําคุณภาพดีและมีคาดีโอ (DO)
สูง ตรงกันขามกับปลาไหลงู Pisodonophis boro
เปนตัวแทนของปลากระดูกแข็งที่มีแหลงที่อยูอาศัยใน
บริเวณดินตะกอนและมีคาดีโอต่ํา ดวยลักษณะพื้นที่
อาศัยที่ตางๆ กัน ผูวิจัยจึงคาดวาความสามารถของการ
จับออกซิเจนของฮีโมโกลบิน (hemoglobin) อาจจะ
ตา งกั น ย อ มสะท อ นถึ งโครงสร า งของเนื้ อ เยื่ อ ม า มที่
แตกตางกันดวย ผูวิจัยจึงทําการศึกษาและอธิบายถึง
โครงสรางทางดานกายวิภาคและทางดานมิญชวิทยา
ตั้งแต ระดั บอวั ยวะถึ ง เซลล ของมามของปลาทั้ งสอง
ชนิด ทายสุดนําเอาขอมูลมิญชวิทยาของมามปลาฉลาม
หัวบาตรมาเปรียบเทียบกับมิญชวิทยาของมามปลาไหล
งู ขอมูลที่ไดไมเพียงไดรับขอมูลดานชีววิทยาพื้นฐาน
โดยเฉพาะความแตกตางกันระหวางปลากระดูกออน
และปลากระดูกแข็ง ยั งสามารถนํา ไปใชสํ าหรับ การ
เปรียบเทียบกับสัตวกลุมอื่นๆ ตอไป

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
เก็ บ ตั ว อย า งปลาฉลามหั ว บาตรเสี ย ชี วิ ต ที่
ได รั บ มาจากชาวประมง บริ เ วณปากแม น้ํ า แม ก ลอง
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแตเดือนธันวาคม
2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2558 (จํานวนรวม 2 ตัว
ความยาวเฉลี่ยประมาณ 80 เซนติเมตร) ในขณะที่
ตั ว อย า งปลาไหลงู ถู ก จั บ ในแม น้ํ า ปราณบุ รี อํ า เภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งแตเดือนเมษายน
2558 ถึงกรกฎาคม 2558 (จํานวน 3 ตัว ความยาว
เฉลี่ยประมาณ 60-80 เซนติเมตร) ปลาทั้งหมดถูก
ผาตัดเปดชองทองเพื่อศึกษาตําแหนงของมาม หลังจาก
นั้นนําชิ้นสวนเนื้อเยื่อมามจาก 3 บริเวณ คือ สวนตน
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กลาง และทาย นํามาเก็บรักษาสภาพเนื้อเยื่อในน้ํายา
เดวิดสัน (Davidson’s fixative) ตอจากนั้นนํามาผาน
กระบวนการมาตรฐานของการเตรี ยมตัวอยา งสไลด
ถาวรดวยวิธี paraffin method ตัดเนื้อเยื่อดวยความ
หนา 5 ไมโครเมตร และยอมสี hematoxylin & eosin
(H&E) และ periodic acid-schiff (PAS) (Bancroft
and Gamble, 2007) แลวนําสไลดเนื้อเยื่อมามของ
ปลาทั้งสองชนิดมาศึกษาเพื่อเปรียบเทียบองคประกอบ
การจัดเรียง และชนิดของเซลล ภายใตกลองจุลทรรศน
แบบใชแสง

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
กายวิภาคและมิญชวิทยาของมามปลาฉลามหัวบาตร
Carcharhinus leucas (รูปที่ 1)
กายวิ ภ าคของม า มปลาฉลามหั ว บาตรมี
ลักษณะเปนพูยาว (elongated shape) สีแดงคล้ํา
แนบติ ด กั บ กระเพาะอาหารและลํ า ไส ด ว ยเนื้ อ เยื่ อ
เมเซ็นเทอรีย (mesentery) สอดคลองกับการศึกษาใน
ปลาฉลามบาสกิ้ น Cetorhinus
maximus
(Matthews and Parker, 1950) แตแตกตางจากมาม
ของปลากระเบนไฟฟา Raja torpedo ที่มีโครงสราง
มามรูปรางเล็กแบนกลม (small flattened round
spleen) ขณะที่มิญชวิทยา และมิญชเคมีของมามจาก
การสุ มมาสามบริเ วณ พบวา ทุ กบริเ วณมี โครงสร า ง
เนื้อเยื่อคลายคลึงกัน เนื้อเยื่อมามถูกหอหุมดวยแคปซูล
หนา (thick capsule) ซึ่งเปนเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มักมี
เซลลไฟโบรบลาส (fibroblast) แทรกตัวอยู จากสวน
ของแคปซู ล มี โ ครงสร า งที่ แยกเป น สั น ยื่ น หรื อ
trabeculae เขาไปในเนื้อเยื่อมามที่เรียกวา splenic
pulp และสังเกตเห็น splenic vein อยูตรงกลางของ
มามไดอยางชัดเจน โครงสรางของ splenic pulp ยัง
สามารถแบงออกเปน 2 บริเวณ คือ white pulp และ
red pulp โดยที่ white pulp เปนบริเวณที่ติดสีชมพู
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เมื่อยอมดวย H&E และสีชมพูออนเมื่อยอมดวย PAS ที่
มีการกระจายอยูทั่วไป ลักษณะเดนของสวนนี้ คือ มี
ลักษณะ diffuse lymphatic tissue และ lymphatic
nodule เปนกลุมเล็กๆ ในสวนของ red pulp เปน
บริเวณเนื้อเยื่อสวนใหญ เมื่อยอมดวย H&E มีลักษณะ
จาง ไม พ บแอ ง เลื อ ด (ellipsoid) แต ก ลั บ พบเซลล
หลายชนิด ไดแก เม็ดเลือดแดง (red blood cells or
erythrocytes) ทรอมโบไซต (thrombocyte) แกรนูโลไซต (granulocyte) เรติคิวลาร เซลล (reticular
cell) และ ลิมโฟไซต (lymphocyte) ซึ่งคลายคลึงกับ
เนื้อเยื่อม ามของปลาฉลาม Mustelus schmitti
(Galindez and Aggio, 1998) ปลากระดูกออนในชั้น
ยอยอีลาสโมแบรนชิไอ (Elasmobranchs) (Hine and
Wain, 1987) และสัตวกระดูกสันหลังชั้นต่ํา (lower
vertebrate) (Kanesada, 1956; Murata, 1959) โดย
ลั ก ษณะเซลล แ ต ล ะชนิ ด ภายใน red pulp มี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
เซลล เ ม็ ด เลื อ ด เป น เซลล ที่ พ บได ทั่ ว ไปใน
เนื้ อ เยื่ อ ม า ม มี รู ป ร า งรี ข นาดเฉลี่ ย ประมาณ 6-10
ไมโครเมตร นิวเคลียสติดสีน้ําเงินอยูตรงกลางเซลล
ขณะที่ไซโตพลาสซึมติดสีชมพูของ eosin คลายคลึงกับ
การศึกษาในปลาฉลามกระโดงสูง C. plumbeus บาง
เซลลอาจพบแวคิวโอลแทรกอยูในไซโตพลาสซึมของ
เซลลเม็ ดเลือดแดง หนาที่ของเซลล ชนิดนี้ท ราบดีว า
เกี่ยวกับการขนสงลําเลียงออกซิเจนใหแก เนื้อเยื่อและ
รับกาซคารบอนไดออกไซดสงกลับไปยังเหงือกนั้นเอง
(Arnold, 2005)
ทรอมโบไซต เปนชนิดเซลลที่พบไดคอนขาง
เดน มีรูปรางรีคอนขางแหลม นิวเคลียสรูปรางรี และมี
ขนาดเล็กกวาเซลลเม็ดเลือด (ประมาณ 3 ไมโครเมตร)
นิวเคลียสรูปรางกลม เล็ก และลอมรอบดวยขอบของ
ไซโตพลาสซึมสีชมพูจาง (rim of cytoplasm) (เมื่อ
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ยอมดวย H&E) และสีชมพูออนเมื่อยอมดวย PAS จาก
การศึกษากอนหนานี้เปนไปไดวาทรอมโบไซตพัฒนามา
จากลิม โฟไซต (Jordan and Spedel, 1924;
Roberts, 2012) ที่มีหนาเที่ยวเกี่ยวกับการเข็งตัวของ
เลือด เพื่อปองกันการสูญเสียของเหลวจากหลอดเลือด
(Robert, 2012)
แกรนู โ ลไซต
มี รู ป ร า งค อ นข า งกลม
นิวเคลียสกลมอยูตรงกลางเซลล และมีลักษณะเดนคือ
มีไซโตพลาสมิก แกรนูล กระจายอยูในไซโตพลาสซึม
แต อ ย า งไรก็ ต ามภายใต ก ล อ งจุ ล ทรรศน แ บบใช แ สง
อาจสั ง เกตได ย ากมาก เซลล ชนิด เกี่ ย วข อ งกั บ ระบบ
ภูมิคุมกันในรางกาย (Robert, 2012)
เรติ คิ ว ลาร เซลล เป น เซลล ที่ มี รู ป ร า ง
หลากหลายแบบ (multi-shapes) แตโดยทั่วไปพบวามี
รูปรางคลายดาวและมีนิวเคลียสติดสีน้ําเงินอยูตรงกลาง
เซลล หน า ที่ ข องเรติ คิ ว ลาร เซลล ส ร า งเรติ คู ล าร
ไฟเบอร เปนหลัก (Torroba et al., 1995)
ลิมโฟไซต มีรูปรางกลาง ขนาดตั้งแต 6 - 11
ไมโครเมตร มีนิวเคลียสติดสีน้ําเงินเขมและลอมรอบ
ดวยไซโตพลาสซึมสีชมพูขอบจาง (H&E) หนาที่ของ
เซลลชนิดนี้เกี่ยวของระบบภูมิคุมกันรางกาย (Genten
et al., 2008)
นอกจากนี้ ยั ง สามารถพบ เมลาโนมาโคร
ฟาจเซนเตอร (melano-macrophage center:
MMC) มีลักษณะสีน้ําตาลเขมถึงดํา ขนาดตั้งแต 1 ถึง
3 ไมโครเมตร และกระจายตัวอยูใน red pulp อีกดวย
โดย MMC หรือ อาจจะเรียกวา pigment-containing
cells พบไดปกติในมามของปลากระดูกแข็ง (Genten
et al., 2008) แตอยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ การ
พบ MMC อาจเปนอาการที่บงชี้หรือเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองของสารเคมีหรือสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม
(Boorman et al., 1997; Roberts, 2012)
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รูปที่ 1 โครงสรางกายวิภาค และมิญชวิทยามามของปลาฉลามหัวบาตร
(A) กายวิภาคของมาม, (B-G) มิญชวิทยาและชนิดเซลล (CNT = connective tissue, Cp = capsule,
Fb = fibroblast, Gc = granulocyte, I = intestine, L = liver, Lc = lymphocytes, MMC =
melano-macrophage center, RBC = red blood cell, Rc = reticular cell, Rp = red pulp, Spl
= spleen, St = stomach, T = trabeculae, Tb = thrombocyte, Wp = white pulp) Scale bar
A = 10 cm, B = 200 µm, C,F,G = 20 µm, D-E = 40 µm
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มิญชวิทยาของมามปลาไหลงู Pisodonophis boro
(รูปที่ 2)
มิญชวิทยาของมามปลาไหลงู พบวา เนื้อเยื่อ
ทั้งสามสวนที่สุมมามีโครงสรางคลายกันถูกหอหุมดวย
แคปซูล ประกอบดวยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีเซลลไฟโบรบลาส (fibroblast) แทรกตัวอยู พบลักษณะสันยื่นนอย
มาก ภายในเนื้อเยื่อมามพบไดทั้ง white pulp ติดสี
ชมพู เ ข ม (H&E) ในลั ก ษณะ lymphatic nodule
ขนาดเล็ก และ Red pulp เปนบริเวณเนื้อเยื่อที่
ลอมรอบ white pulp มีลักษณะจาง เมื่อยอมดวย
H&E ประกอบดวยแองเลือด (ellipsoid) ที่คอนขาง
สังเกตไดยาก ลักษณะเดนของสวนนี้จึงประกอบดวย
หลอดเลือดแดง (penicillar artery) เปนจํานวนมาก
ซึ่งเปนโครงสรางที่ตางจากเนื้อเยื่อมามของปลาฉลาม
หัวบาตร ขณะที่เซลลหลายชนิด ไดแก เซลล เม็ดเลือด
ทรอมโบไซต แกรนูโลไซต เรติคิวลารเซลล และ ลิมโฟไซต กลับพบเหมือนในเนื้อเยื่อมามของปลาฉลามหัว
บาตร ปลากระดู กแข็ ง หลายชนิ ด เชน ปลากะรั ง
Epinephelus malabaricus (Lin et al., 2005) และ
ปลาเทอร บ อท Scophthalmus
maximus
(Fournier-Betz et al., 2000) ตลอดไปจนถึงสัตว
เลี้ยงลูกดวยนม (หนู) (Saito et al., 1988) นอกจากนี้
จากการศึกษายังพบกลุมของ MMC ที่มีสีเหลืองน้ําตาล
หรือดํากระจายเปนจํานวนมาก มีขนาดตั้งแต 1 ถึง 30
ไมโครเมตร สําหรับการพบเซลลเมลาโนมาโครฟาส
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แทรกตัวอยูระหวาง white pulp เปนจํานวนมาก เปน
ตัววาอาการนี้เชื่อมโยงกับการตอบสนองของสารเคมี
หรื อ สิ่ ง แวดล อ มที่ ไ ม เ หมาะสม (Roberts, 2012;
Kumar et al., 2015) เซลลอาจมีการปลอยไซโตไคน
(cytokines) อนุมูลอิสระ และชักนําใหมาโครฟาส เขา
มากํ าจัด สิ่ง แปลกปลอมเหล านี้ (Klaassen, 2013)
ดังนั้นเปนไปไดวา การเพิ่มขึ้นของหลอดเลือดแดงใน
มามเพื่ออาจชวยเพิ่มการหมุนเวียนเลือดและออกซิเจน
ใหมากขึ้น เนื่องจากเนื้ อเยื่อ อาจะไดรับ การบาดเจ็ บ
ทําใหเพิ่มการทํางานของ MMC เหตุนี้เองทําใหสามารถ
พบ MMC เปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ตามจํานวนของ
MMC ยังขึ้นอยูกับชนิด อายุ และสุขภาพของปลาอี ก
ดวย (Roberts, 2012; Kumar et al., 2015) ดังนั้นจึง
ยังไมมีหลักฐานเพียงพอที่สามารถบงบอกไดวาการพบ
เซลลมาโครฟาสเกิดจากสาเหตุใด ที่จําเปนที่จะตอง
ศึกษากันตอไป

สรุปและเสนอแนะ
การเปรียบเทียบมิญชวิทยาของมามระหวาง
ปลาฉลามหัวบาตรกับปลาไหลงูมีความแตกตางกันนอย
มาก แตอยางไรก็ตามการพบหลอดเลือดแดงในปลา
ไหลงูเปนลักษณะหนึ่งอยางที่แตกตางกัน เพียงแตยังไม
มี เ หตุ ผ ลเพี ย งพอที่ จ ะอธิ บ ายได จึ ง จํ า เป น ที่ จ ะต อ ง
ศึกษากันตอไป
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รูปที่ 2 มิญชวิทยาและชนิดชองเซลลในมามของปลาไหลงู (CNT = connective tissue, Cp = capsule, Fb =
fibroblast, Gc = granulocyte, I = intestine, L = liver, Lc = lymphocytes, MMC = melanomacrophage center, Pa = penicillar artery, RBC = red blood cell, Rc = reticular cell, Rp =
red pulp, Spl = spleen, St = stomach, T = trabeculae, Tb = thrombocyte, Wp = white
pulp) Scale bar A = 100 µm, B-D, F = 30 µm, E = 20 µm
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