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Dermogenys pusillus (Kuhl & van Hasselt, 1823)
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บทคัดยอ
ในการศึกษาการเจริญพัฒนาของเซลลไขและเซลลฟอลลิเคิลของปลาเข็ม Dermogenys pusillus ในชวงฤดูสืบพันธุ มีความ
ยาวเหยียดมากกวา 16 เซนติเมตร จํานวน 20 ตัว จากปากแมน้ําปราณบุรี ประเทศไทย ดวยเทคนิคดานมิญชวิทยา โดยการยอมดวยสี
ฮีมาท็อกไซลีนและอีโอซิน การยอมเพอริโอดิกแอซิดชิฟฟ และการยอมมาสซองไตรโครม ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การพัฒนาของ
เซลลไขแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะปฐมภูมิ และระยะทุติยภูมิ โดยระยะปฐมภูมิแบงออกเปน 3 ระยะยอย ไดแก ขั้นนิวคลีโอลัส
หนึ่งอัน ขั้นเพอรินิวคลีโอลัส และขั้นออยลดรอปเลทสและคอรติคัลแอลวิโอไล สวนระยะทุติยภูมิแบงออกเปน 3 ระยะยอย ไดแก
ขั้นตนของการพัฒนาเซลลไขทุติยภูมิ ขั้นทายของการพัฒนาเซลลไขทุติยภูมิ และขั้นการเจริญเต็มที่ของเซลลไข สวนการเจริญของกลุม
เซลลฟอลลิเคิล จะเริ่มพบชั้นเซลลฟอลลิเคิลเปนเยื่อบุบางชั้นเดียวในขั้นเพอรินิวคลีโอลัส และเจริญโดยสมบูรณในขั้นออยลดรอปเลทส
และคอรติคัลแอลวิโอไล โดยปรากฏชั้นโซนาเรดิเอตา เปนชั้นบาง ๆ และลอมรอบดวยชั้นเซลลฟอลลิเคิล ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถ
นําไปใชเปนขอมูลพื้นฐาน เพื่อศึกษาโครงสรางละเอียดของเซลลไขและวงจรการสืบพันธุข องปลาชนิดนีใ้ นอนาคตตอไป
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ABSTRACT
Development of oocyte and follicular complex during breeding season of Wrestling halfbeak fish,
Dermogenys pusillus was examined in 20 fish individuals with a total length of more than 16 cm from Paknam
Pranburi Estuary, Thailand. The histological techniques were carried out with H&E, Periodic-Acid Schiff and
Masson’s trichrome staining. The results revealed that the development of oocyte divided into two major stages
including primary oogenesis and secondary oogenesis. The primary oogenesis consisted of three stages including
one nucleolus, perinucleolar, and oil droplets and cortical alveoli stages. The secondary oogenesis divided into
three stages including early secondary growth, late secondary growth, and full-grown oocyte steps. For the
development of follicle, an appearance of follicles was firstly observed in the perinucleolar stage characterizing
with simple squamous epithelium. The completed structure of the follicular complex was detected in oil
droplets and cortical alveoli stage with comprising of thin zona radiata and follicular cells. This research provides
a basis for further studies on the ultrastructure and reproductive cycle of this fish species.
คําสําคัญ: การสรางเซลลไข รังไข ถุงไข ปลาเข็ม ปากแมน้ําปราณบุรี
Keywords: Oogenesis, Ovary, Follicle, Dermogenys pusillus, Pranburi estuary

บทนํา
ปากแมน้ําปราณบุรีของประเทศไทย เปนพื้นที่หนึ่งที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะความหลากชนิดของ
ปลาน้ํากรอย ที่มีรายงานมากถึง 56 ชนิด (ณิฏฐารัตน และคณะ,
2550) ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศปาชายเลน
ในพื้ นที่ ดัง กล า ว ที่มี บ ทบาทเปน แหล งฐานทรั พยากรที่ค นใน
ทองถิ่นสามารถเข า ไปใชป ระโยชน ไ ด ปลาเข็ ม Dermogenys
pusillus เปนปลาที่พบไดทั่วไปและมีจํานวนมากในบริเวณปาก
แมน้ําปราณบุรี เหตุนี้จึงทําใหมีการนําปลาเข็มมาใชประโยชนทั้ง
การเลี้ยงเปนปลาสวยงาม สําหรับบริโภคเปนอาหาร และ แปรรูป
เพื่อสรางมูลคาในฐานะผลิตภัณฑประมง จึงเปนไปไดที่แนวโนม
ของความตองการทรัพยากรปลาเข็มจากธรรมชาติจะเปนไปอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาการลดลงของประชากรปลาเข็ม
ในอนาคตได ดังนั้นการพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงปลาเข็มจึงนาจะ
เป น ทางเลือ กหนึ่ ง ที่ ชว ยในการแก ไ ขปญ หาเหล า นี้ไ ด ความรู
เกี่ ยวกับชีววิทยาพื้นฐาน โดยเฉพาะชีววิทยาการสืบพันธุ เปน
ขอมูลที่มีความจํา เป นอยางยิ่ง ในการสรางความรูความเขา ใจ
วิชาการพื้นฐานสําหรับการริเริ่มและตอยอดการพัฒนาระบบการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อยางไรก็ตามขอมูลการศึกษาในเรื่องดังกลาว
นอยมาก (ณิฏฐารัตน และคณะ 2550; Abidin et al., 2016)
และยังไมเคยมีขอมูลที่เกี่ยวของกับชีววิทยาการสืบพันธุมากอน
เลย ทั้ ง ที่ ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ อวั ย วะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า รง

เผาพันธุและขยายพันธุ ของสิ่งมี ชีวิตมีความสําคั ญเป นอยางยิ่ง
วัตถุประสงคข องงานวิจัยนี้จึงทําการศึก ษากระบวนการพั ฒนา
ของเซลลไขและการเจริญของชั้นฟอลลิคลู ารคอมเพล็กซของปลา
เข็ม เพื่อเปนความรูพื้นฐานในการศึกษาโครงสรางละเอียดของ
เซลลไขและวงจรการสืบพันธุข องปลาชนิดนี้และชนิดอื่น ๆ ตอไป

วิธกี ารดําเนินการวิจัย
ทํ า การสุ ม เก็ บ ตั ว อย า งปลาเข็ ม เพศเมี ย ในช ว งฤดู
สืบพันธุ ความยาวเหยียดมากกวา 16 เซนติเมตร จํานวน 20 ตัว
ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธัน วาคม พ.ศ. 2557 จากบริเวณ
ปากแม น้ํ า ปราณบุ รี ประเทศไทย จํ า นวน 2 สถานี (N
12°24'15.8" / E 099°58'25.6" และ N 12°24'21.6" / E
099°58'37.1") ดวยวิธีการลากอวนของชาวประมง สลบตัวอยาง
ปลาดวยวิธีการแชในน้ําแข็งเย็นจัด (Rapidly cooling shock;
Wilson et al., 2009) และทําการผาตัดเปดชองทอง เพื่อเก็บ
ตัวอยางรังไข นําตัวอยางรังไขแชลงในน้ํายารักษาสภาพเดวิดสัน
(Davidson's fixative) เปนเวลา 24 ชั่วโมง ก อนนําเขาสู
กระบวนการมาตรฐานของวิธีทางพาราฟฟน (Bancroft and
Gamble, 2002) ตัด section หนาที่ 4 ไมโครเมตร ยอมสีฮีมา
ทอกซีลินและอีโอซิน (Harris’s hematoxylin and eosin;
H&E) สีเพอริ-โอดิกแอซิดชิฟฟ (Periodic Acid Schiff; PAS)
และสีมาสซอง-ไตรโครม (Masson’s trichrome; MT) เพื่อนํามา

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 2

ศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสงตามวิธขี อง Uribe et al.
(2012)

ผลและอภิปรายผล
กระบวนการพัฒนาของเซลลไข (oogenesis)
การจัดเรียงเนื้อเยื่อรังไขของปลาเข็มสามารถแบงออก
ไดเ ป น 2 ส ว น คื อ เจอมิ น อลคอมพารทเมนต (Germinal
compartment) และ สตรอมอลคอมพารทเมนต (Stromal
compartment) (รูปที่ 1A) โดยที่เจอมินอลคอมพารทเมนต พบ
เซลลตั้งตนของเซลลไขหรือโอโอโกเนีย (Oogonia) มีลักษณะ
เซลลขนาดเล็ก นิวเคลียสขนาดใหญไมติดสี และลอมรอบดวย
ไซโตพลาสซึม (Cytoplasm) ติดสีสมออน จากการยอมดวยสี
มาสซองไตรโครม (รูปที่ 1B-1C)
สวนของสตรอมอลคอมพารทเมนต ที่ถูกแยกจากเจอ
มินอลคอมพารทเมนต ดวยชั้นเบสเมนตเมนเบรน (Basement
membrane) สามารถพบและแบงเซลลไขออกเปน 2 ระยะ คือ
ระยะการพัฒนาเซลลไขขั้นปฐมภูมิ (Primary oocyte growth)
และระยะการพัฒนาเซลลไขขั้นทุติยภูมิ (Secondary oocyte
growth)
ระยะการพัฒนาเซลลไขขั้นปฐมภูมิ แบงเปน 3 ขั้นคือ
1. ขั้นนิวคลีโอลัสหนึ่งอัน (One nucleolus stage)
เซลลมีขนาดใหญขึ้น นิวเคลียสอยูกลางเซลลติดสีชมพู และมี
นิวคลีโอลัส (nucleolus) หนึ่งอัน ติดสีสมเขม ลอมรอบดวย
ไซโตพลาสซึมติดสีสมมากขึ้น (ไมไดแสดงขอมูล) คลายคลึงกับ
การรายงานในปลาแป น แก ว Parambassis
siamensis
(Okutsu et al., 2011) และปลาตะเพียนทอง Barbonymus
altus (ศิลปชัย และคณะ, 2556)
2. ขั้นเพอรินิวคลีโอลัส (Perinucleolar stage) ใน
ระยะนี้นิ ว เคลี ย สกลมและมี ข นาดใหญ ภายในมีนิ ว คลีโ อลั ส
หลากหลายขนาดเรี ย งตั ว อยู ใ กล ผ นั ง นิ ว เคลี ย ส (รู ป ที่ 1B)
คลายคลึงกับการศึกษาในปลาบู Tridentiger trigonocephalus
(Hwang and Baek, 2013) และปลากระดูกแข็งทั่วไป (Senarat
et al., 2011; Boonyoung et al., 2016) เริ่มพบเมื่อยอมสี MT
พบวา มีการปรากฏของชั้นฟอลิคูลารลอมรอบเซลลไข (รูปที่ 1B)
3. ขั้นออยลดรอปเลทสและคอรติคัลแอลวิโอไล (Oil
droplets and cortical alveoli stage) เมื่อยอมสี MT
พบวาเซลลไขในระยะนี้มีขนาดใหญขึ้นกวาระยะที่ผานมาอยาง
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เห็นไดชัด นิวเคลียสมีรูปรางไมแนนอน เริ่มพบหยดไขมันเปนถุงสี
ขาวกลมกระจายอยูในบริเวณใกลเยื่อหุมนิวเคลียส ตรงกันขาม
กับการกระจายของถุงคอรติคัลแอลวิโอไลที่ติดสีเขียวออนและอยู
บริเวณขอบของไซโตพลาสซึม (รูป ที่ 1B) เชน เดี ยวกับการ
รายงานในเซลลไขของปลากระทุง H. brasiliensis และ H.
balao (McBride and Thurman, 2003) และปลากะพง
Dicentrachus labrax (Mayer et al., 1986) คาดวาหนาที่ของ
หยดไขมันเกี่ ยวข องกับ การเป นอาหารของตัวอ อน (embryo)
(Wiegand, 1996) ขณะที่คอรติคัลแอลวิโอไล เกี่ยวของกับการ
ปองกันการเขามาของสเปรมหลายตัว หรือที่เรียกวาการปฎิสนธิ
ซ อ น (Polyspermy) ภายใต ก ลไกของปฏิ กิ ริ ย าคอร ติ คั ล
(Cortical reaction) (Nagahama, 1983)
ระยะการพั ฒนาเซลล ไ ขขั้ น ทุ ติย ภูมิ สามารถแบ ง
ออกเปน 3 ขั้น คือ
1. ขั้นแรกของการพัฒนาเซลลไขทุติยภูมิ (Early
secondary growth stage) ระยะเซลลไขมีนิวเคลียสเล็กลง
รูปรางไมแนนอน ตรงกันขามกับขนาดของเซลลไขที่เพิ่มขึ้นอยาง
ชัดเจน เนื่องจากเริ่มพบโยลคแกรนูล (Yolk granule) หรือไข
แดงเม็ดเล็ก ๆ (รูปที่ 1D) ที่ติดสีชมพูจากปฏิกิริยากับ PAS และ
อยูใกลกับบริเวณผนังของเซลลไข (รูปที่ 1E) แสดงใหเห็นวาโยลค
แกรนูลมีองคประกอบเปนสารจําพวกไกลโคโปรตีน หนาที่ของ
โยลคแกรนูลจัดเปนสารอาหารและเกี่ยวของกับกระบวนเมทาบอลิซึมของปลาในระยะตัวออน เชนเดี ยวกับการศึกษาในปลา
แมคเคอเรลเซอราสแปนิ ช Scomberomorus brasiliensis
(Chellappa et al., 2010) และปลาสติกเกิลแบคสามหนาม
Gasterosteus aculeatus (Selman and Wallace, 1989)
สําหรับหยดไขมันและถุงคอรติคัลแอลวิโอไลพบการกระจายอยู
ทั่วไปในไซโตพลาสซึม
2. ขั้นทายของการพัฒนาเซลลไขทุติยภูมิ (Late
secondary growth stage) พบวานิวเคลียสมีขนาดเล็กลง
อยางเห็นไดชัด และเคลื่อนที่ไปยังบริเวณแอนิมัลโพล (Animal
pole) ภายในเซลลมีปริมาณโยลคแกรนูลมากขึ้น และบางบริเวณ
ของไซโตพลาสซึม โยลคแกรนูลเริ่มรวมกันเป นแผนสีชมพู เขม
(จากปฏิกิริยา PAS) ที่เรียกวา โยลคเพลท (Yolk plate) (รูปที่
1F-1G) สํา หรับ หยดไขมั นและถุ งคอร ติคัล แอลวิโ อไลมีก าร
เคลื่อนที่ไปยังบริเวณขอบของเซลลไข (รูปที่ 1F) คลายคลึงกับ
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การศึกษาในปลากระทุง H. brasiliensis และ H. balao
(McBride and Thurman, 2003).
3. ขั้นการเจริญเซลลไขเต็มที่ (Full-grown oocyte
stage) เป น ระยะที่ พบมากที่สุ ดในรังไขช วงสืบ พันธุ ไขแดง
รวมตัวกันจนเปนเนื้อเดียวกันอยางสมบูรณ ติดสีมวงเขม (รูปที่
1H) และติดสีชมพูจากปฏิกิริยา PAS (รูปที่ 1I) ขณะที่หยดไขมัน

รูปที่ 1

Research

และถุงคอรติคัลแอลวิโอไล ยังคงอยูในบริเวณขอบของเซลลไข
เชนเดิม
นอกจากนี้ ยั ง พบฟอลลิ เ คิ ล หลั ง ระยะตกไข (postovulatory follicle) และฟอลลิ เ คิ ล ที่ เ ซลล ไ ข เ สื่ อ มสลาย
(Atretic follicle) ชี้ใหเห็นวาในชวงที่ทําการเก็บตัวอยาง ปลา
เข็มมีการปลอยเซลลไขออกจากรางกายแลว (รูปที่ 2A-2B)

มิญชวิทยาของกระบวนการพัฒนาของเซลลไขและการเจริญของชั้นฟอลลิคูลารคอมเพล็กซของปลาเข็ม Dermogenys
pusillus (A-I) (Ca= Cortical alveoli, Esg = Early secondary growth step, Fgo = Full-grown oocyte step,
Gc= Granulosa cell, Ge = Germinal compartment, Ld= Lipid, Lsg= Late secondary growth step,
N= Nucleus, nu= Nucleolus, Ocd= Oil droplets and cortical alveoli step, Og= Oogonium, Ov= Ovary,
P= Perinucleolar step, Sc= Stromal comparment, Tc= Theca cell, Yg= Yolk granules, Yp= Yolk plate,
Zr = Zona radiata, * = Filled of yolk granules. Scale bar A = 1 mm, B, D, E, G, I = 100 µm, F, H = 200
µm. (Harris’s hematoxylin and eosin; H&E, Periodic shift reagent; PAS, Masson’s trichrome; MT)

งานวิจัย

รูปที่ 2

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 2
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มิญชวิทยาของฟอลลิเคิลหลังระยะตกไข (post-ovulatory follicle, POF) และฟอลลิเคิลที่เซลลไขเสื่อมสลาย (atretic
follicle, At) ในปลาเข็ม Dermogenys pusillus Scale bar A - B = 100 µm. (Periodic shift reagent; PAS,
Masson’s trichrome; MT)

การเจริญของชั้นฟอลลิคูลารคอมเพล็กซ
ภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสง พบการเจริญของ
ฟอลลิคูลารคอมเพล็กซ (Follicular complex) ในระยะการ
พัฒนาเซลลไขขั้นปฐมภูมิ โดยชั้นฟอลลิเคิลสามารถเริ่มพบในขั้น
เพอรินิวคลีโอลัส (รูปที่ 1B) ตอมาในขั้นออยล ดรอปเลทสและ
คอรติคัล แอลวิโอไล เริ่มพบโซนาเรดิเอตา (Zona radiata) เปน
ชั้น บาง ๆ และลอ มรอบดวยชั้ นฟอลลิ เคิลอยา งเห็ นไดชัดเจน
(รูปที่ 1B) เมื่อเขาสูระยะการพัฒนาเซลลไขขั้นทุติยภูมิ ชั้น
โซนาเรดิเอตาขยายกวางและปรากฏชัดเจนมากขึ้น และลอมรอบ
ดวยฟอลลิคลู ารที่สามารถแบงออกเปน 2 ชั้น คือ ดานในเปนชั้น
เซลลแกรนูโลซา และดานนอกเปนชั้นเซลลทีคา (Theca cell)
(รูปที่ 1D-1F) ที่ถูกแบงดวยเบสเมนตเมนเบรน ซึ่งหนาที่ของชั้น
เซลลเ หลา นี้ คือ สร า งฮอรโ มนเพศหรือ เป นเซลล ที่ สรา งสาร
สเตียรอยด (Steroid producing cells) (Nagahama, 1983)
ดังนั้น ในเซลลไขชวงระยะการพัฒนาเซลลไขขั้นปฐมภูมิของปลา
เข็ม จึงเปนชวงการเจริญฟอลลิคูลารคอมเพล็กซ สอดคลองกับ
การศึกษาในปลาแซลมอน Oncorhynchus mykiss (Grier et
al., 2007)

สรุปผลการวิจัย
กระบวนการพั ฒ นาของเซลล ไ ข ป ลาเข็ ม ในช ว งฤดู
สืบพันธุ พบการเจริญของเซลลไขทั้ง 2 ระยะ ไดแก ระยะแรก
การพั ฒ นาของโอโอโกเนี ย ไปเป นเซลล ไ ข ป ฐมภู มิ ที่ มี

กระบวนการพัฒนา 3 ระยะยอย ไดแก ระยะนิวคลีโอลัสหนึ่งอัน
ระยะเพอรินิวคลีโอลัส และระยะออยลดรอปเลทสและคอรติคัล
แอลวิโอไล และระยะที่สอง ระยะการพัฒนาเซลลไขทุติยภูมิ ที่มี
กระบวนการพัฒนา 3 ระยะยอย ไดแก ขั้นแรกของการพัฒนา
เซลลไขทุติยภูมิ ขั้นทายของการพัฒนาเซลลไขทุติยภูมิ และขั้น
การเจริญ เต็มที่ของเซลลไข สําหรับ ชั้นฟอลลิคูลารคอมเพล็กซ
เจริญอยางสมบูรณในขั้นออยล ดรอปเลทสและคอรติคัลแอลวิโอไล ของขั้นแรกของการพัฒนาเซลลไขทุติยภูมิ ขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาครั้งนี้บงชี้วา ในชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ซึ่งเปนฤดู
ผสมพั น ธุ ปลาเข็ ม เพศเมี ย ที่ มี ค วามยาวเหยี ย ดตั้ ง แต 16
เซนติ เ มตร ขึ้ น ไป มี ค วามพร อ มในการเป น แม พั น ธุ และผล
การศึ ก ษานี้ เ ป น ข อ มู ล พื้ น ฐานในการศึ ก ษาโครงสร า งอย า ง
ละเอียดของเซลลไข รวมไปทั้งสรีรวิทยาการสืบพันธุข องปลาชนิด
นีต้ อไป
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