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บทคัดยอ 

การศึกษาเบ้ืองตนของโครงสรางมิญชวทิยารังไขของปลาบูเขือ Trypauchen vagina (Bloch & Schneider, 1801) ชวงฤดู

สืบพันธุ กอนที่จะมีการศึกษาโครงสรางละเอียดและวงจรการสืบพันธุตอไป ปลาทั้งหมดถูกรวบรวมจากอาวไทยตอนบน บริเวณจังหวัด

สมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวาลักษณะโครงสรางเนื้อเยื่อรังไขของปลาชนิดนี้ที่ถูกหอหุมดวยช้ันทูนิกา อัลบูจิเนีย โดยภายในรังไข

ประกอบดวยเนื้อเยือ่สองสวน คือ เจอมินอล และสตรอมอล คอมพารทเมนต โดยสตรอมอล คอมพารทเมนต พบการพัฒนาของเซลล

ไข 2 ระยะ คือ ระยะการพัฒนาเซลลไขข้ันปฐมภูม ิ(ระยะโครมาติน นิวคลีโอลัส ระยะเพอรินิวคลีโอลัส และ ระยะลิพิด ดรอปเลท และ 

คอทิเคิล เอลวโีอไล) และระยะการพัฒนาเซลลไขข้ัน ทุติยภูมิ (ระยะแรกและสุดทายของการสรางและสะสมโยลค) 
 

ABSTRACT 

Preliminary study of the ovarian histology of Trypauchen vagina (Bloch & Schneider, 1801) during its 

breeding season was observed before entering to study the ultrastructure and reproductive cycle for further 

studies. All fish were collected from the Upper Gulf of Thailand, Samut Songkhram Province. The present study 

revealed that the ovarian structure of this fish was surrounded by tunica albuginea. Within the ovarian tissue, it 

consists of two parts: germinal and stromal compartments. The stromal compartments contained differential 

stage of oocytes, which were divided into two phases i.e. primary oocyte growth (chromatin nucleolus, 

perinucleolar and lipid droplet and cortical alveolar stages) and secondary oocyte growth (early and late 

vitellogenic stages). 

 

 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 3 463 
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บทนํา 

ปลาบูเขือ Trypauchen vagina จัดอยูในวงศ 

Gobiidae สามารถพบปลาชนิดนี้ไดหลายบริเวณทั้งทะเลเมดิ

เตอรเรเนียน (Salameh et al., 2010) ทะเลดานตะวันตกของ

มหาสมุทรแปซิฟก มหาสมุทรอินเดีย (Froese and Pauly, 

2010) และทะเลฝงอาวไทยของประเทศไทย สัณฐานวิทยา

โดยท่ัวไปของปลาบูเขือ คือ มีลําตัวยาวและมีสีชมพู บริเวณครีบ

บน (dorsal fin) และครีบกน (anal fin) เช่ือมโยงติดกับครีบหาง 

ครีบทองเช่ือมกันเปนอวัยวะที่ใชในการยึดเกาะ (sucking disc) 

(Akamca et al., 2011) ถึงแมวาปลาชนิดนี้พบไดเปนจํานวน

มากและนํามาใชประโยชนสําหรับการบริโภคอยางตอเนื่องใน

ประเทศไทย แตหากความตองการทรัพยากรปลาบูเขือจาก

ธรรมชาติในอนาคตมากข้ึน อาจทําใหประชากรลดลงอยาง

ตอเนื่อง (population decline) ดังน้ันการริเริ่มวางแผนเก่ียวกับ

การพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงปลาบูเขือ (aquaculture system) 

จึงอาจเปนทางเลือกหน่ึงที่ชวยในการแกไขปญหาเหลานี้ได การ

ทบทวนเอกสารพบวาการพัฒนาระบบนี้จําเปนอยางยิ่งท่ีตองใช

ความรูดานชีววทิยาพื้นฐานใหครอบคลุมทุกมิติ แตอยางไรก็ตาม

ความรูดังกลาวกลับมีนอยมากในปลาชนิดนี้ (Akamca et al., 

2011; Froese and Pauly 2010) อีกท้ังยังไมเคยรายงาน

ครอบคลุมถึงชีววิทยาการสืบพันธุเลย ทั้งที่ระบบนี้มีความสําคัญ

ในแงของการดํารงเผาพันธุและขยายพันธุของสิ่งมีชีวิต ดังนั้น

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้จึงเริ่มตนงานวิจัยดวยการศึกษา

โครงสรางของรังไขและการพัฒนาของเซลลไข กอนที่จะนําไปสู

การศึกษาโครงสรางละเอียดของเซลลไข (ultrastructure) วงจร

การสืบพันธุ (reproductive cycle) และจุลกายพยาธิวิทยา 

(histopathology) ตอไปในอนาคต 
 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 

 สุมเก็บตัวอยาง (voucher specimens) ปลาบูเขือเพศ

เมียในชวงฤดูสืบพันธุ (ความยาวเหยียดมากกวา 15 เซนติเมตร 

จํานวน 10 ตัว (รูปที่ 1) ชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 – เดือน

กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 จากอาวไทยตอนบน บริเวณจังหวัด

สมุทรสงคราม (13°16’18.4” N, 100°02’13.4” E) ดวยวิธีการ

เก็บจากโปะ (bamboo strake trap) แตละครั้งของการเก็บ

ตัวอยางทําการสลบปลาดวยวิธีการแชน้ําแข็งเย็นจัด (rapidly 

cooling shock) ตามวิธีของ Wilson et al. (2009) อุณหภูมิอยู

ในชวง 2-4 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นทําการผาตัดเปดชองทอง

ของปลาบูเขือ นําเนื้อเยื่อรังไขออกมาและเก็บในน้ํายาดอง 

เดวิดสัน (Davidson's fixative) ทายสุดนําตัวอยางเนื้อเยื่อรังไข

มามาผานกระบวนการทางดานมิญชวิทยา (histological 

technique) (Bancroft and Gamble, 2002) และยอมสี 

ฮีมาทอกซีลินและอีโอซิน (Harris’s hematoxylin and eosin; 

H&E) เพ่ือนํามาศึกษาโครงสรางและการจัดเรียงของเนื้อเยื่อรังไข

ภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสง 

 

รูปที่ 1 แสดงภาพวาดทางสัณฐานวิทยาของปลาบูเขือ Trypauchen vagina. Scale bar = 1 cm 
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ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 

โครงสรางรังไข (Ovarian structure) 

จากการศึกษาโครงสรางของรังไขปลาบูเขือ พบวา ผิว

ดานนอกของรังไขถูกหุมดวยช้ันทูนิกา อัลบูจิ เนีย (tunica 

albuginea) (รูปที่2A) ที่คอนขางบางประกอบดวยเนื้อเยื่อ

เกี่ยวพันที่ถูกแทรกดวยเซลลกลามเนื้อและหลอดเลือด ภายใน 

รังไขมีโครงสรางมีสวนท่ีตอมาจากสวนทูนิกา อัลบูจิเนียเขาไปใน

ศูนยกลางของเนื้อเยื่อรังไข กลายเปนสวนที่เรียกวา โอวิเกอรรัส 

โฟลด (ovigerous fold) (รูปที่ 2A) รังไขของปลาบูเขือเปนแบบ 

asynchronous oocyte development เนื่องจากพบไขไดทุก

ระยะ (รูปที่ 2A-2B) สอดคลองกับการเจริญของรังไขของปลาบู 

Tridentiger obscures (Jin et al., 2006), ปลาบู Pseudo-

gobius olorum (Gill et al., 1996), ปลากะมัง Puntioplites 

proctozyron (Senarat et al., 2011) ปลาไน Cyprinus 

carpio (Smith and Walker, 2004) และปลามาลาย Brachy-

danio rerio (Selman et al., 1993) เมื่อพิจาณาภายใต

กําลังขยายสูงองคประกอบและการจัดเรียงของเนื้อเยื่อรังไข

สามารถแบงออกไดเปน 2 สวน คือ เจอมินอล คอมพารทเมนต 

(germinal compartment) และ สตรอมอล คอมพารทเมนต  

(stromal compartment) (รูปท่ี2A) เปนลักษณะเดียวกับท่ีพบ

ในปลาทู Rastrelliger brachysoma (Senarat et al., 2017) 

และปลาคอมมอนสนุค Centropomus undecimalis (Grier, 

2000) จากการศึกษาในสวนของเจอมินอล คอมพารทเมนต 

พ บ ว า ถู ก ห อ หุ ม ด ว ย ช้ั น เ ยื่ อ บุ ผิ ว ข อ ง รั ง ไ ข  (germinal 

epithelium) ชนิดเยื่อบุผิว ช้ันเดียวแบนบาง (simple 

squamous epithelium) ซึ่งภายในของสวนนี้ประกอบดวย

เซลลไข ระยะโอโอโกเนีย (oogonial stage) ที่มักอยูรวมกันเปน

กลุม 3-4 เซลลภายในถุง (oogonial cysts) แตละโอโอโกเนีย 

มีขนาดเล็ก รูปรางกลมรี นิวเคลียสขนาดใหญและลอมรอบดวย

ไซโตพลาสซึมติดสีชมพูบาง (รูปที่ 2C) คลายคลึงกับการศึกษาใน

ปลากะพง Dicentrarchus labrax (Mayer et al., 1988) 

กระบวนการพัฒนาของเซลลไข (Oogenesis) 

กระบวนการสรางเซลลไขเกิดขึ้นในสวนของสตรอมอล 

คอมพารทเมนตที่แบงระยะการพัฒนาออกเปน 2 ระยะ คือ 

ระยะการพัฒนาเซลลไขขั้นปฐมภูมิ (primary oocyte growth) 

และระยะการพัฒนาเซลลไขข้ันทุติยภูมิ (secondary oocyte 

growth) 

ระยะการพัฒนาเซลลไขขั้นปฐมภูมิ แบงเปน 3 ระยะ

ยอยคือ  

1. ระยะโครมาติน นิวคลีโอลัส (Chromatin 

nucleolar stage oocyte) มีขนาดใหญขึ้น นิวเคลียสติดสีชมพู

เกือบเต็มเซลลและภายในบรรจุดวยนิวคลีโอลัส (nucleolus) 

หนึ่งอันติดสีน้ําเงินเขม ไซโตพลาสซึมเริ่มติดสีน้ําเงินมากขึ้น (รูป

ที ่2B, D) เหมือนกับการรายงานในปลาแปนแกว Parambassis 

siamensis (Okutsu et al., 2011), ปลาทูนาครีบน้ําเงนิแปซิฟก 

Thunnus orientalis (Chen et al., 2006) ปลาตะเพียนทอง 

Barbonymus altus (ศิลปชัย และคณะ 2556) และปลาทูนา

ครีบน้ําเงินแปซิฟก Thunnus thynnus (Sarasquete et al., 

2002) ทั้ งนี้การ ท่ีไซโตพลาสซึมติดสีน้ํ า เงินเนื่องจากมีการ

สังเคราะหอารเอนเอ (RNA synthesis) และการสรางไรโบโซม ที่

มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาของเซลลไขในระยะข้ันตน 

(Wallace and Selman, 1981) ในระยะนี้ชั้นฟอลิเคิล 

(follicular layer) ไมสามารถแยกไดอยางชัดเจน ภายใตกลอง

จุลทรรศนแบบใชแสง  

2. ระยะเพอรินิวคลีโอลัส (Perinucleolar stage)  

มีนิวเคลียสกลมและขนาดใหญ ภายในมีหลายนิวคลีโอลัสขนาด

เล็กกลมหลายอันติดสีน้ําเงินอยูใกลผนังนิวเคลียส (รูปท่ี 2B-2C) 

คลายคลึงกับการศึกษาในปลาบู Tridentiger trigonocephalus 

(Hwang and Baek, 2013) และปลากระดูกแข็งทั่วไป (Senarat 

et al., 2011; Boonyoung et al., 2016) นอกจากนี้ยังพบ

โครงสรางพิเศษภายในไซโตพลาสซึมหรือที่เรียกวา บัลเบียนนิ 

บอดี้ (balbiani body) (รูปท่ี 2C) หนึ่งอัน เชนเดียวกับ

การศึกษาในเซลลของปลาปลาแปนแกว P. siamensis (Okutsu 

et al., 2011) และปลาซิวขาวสาร Oryzias latipes (Wallace 

and Selmann, 1981) ตรงกันขามกับการศึกษาในปลากลุมปลา

เนื้อออน (Silurids) ที่มีบัลเบียนนิ บอดี้อยูหลายอัน (Nayyar, 

1964) หนาที่ของบัลเบียนนิ บอดี้มีความเชื่อวาเก่ียวของกับ

กระบวนการสรางออแกเนลล เนื่องจากมีองคประกอบเปนอาร

เอนเอ และโปรตีนเปนจํานวนมาก (Wallace and Selman, 

1981) และพบวามีชั้นฟอลิเคิล ในระยะเพอรินิวคลีโอลัส 

3. ระยะ คอทิเคิล เอลวรโอไล (Cortical alveolar 

stage) เซลลไขในระยะนี้มีขนาดใหญข้ึนกวาสองระยะที่กลาวมา

ขางตนอยางเห็นไดชัด เริ่มพบหยดไขมันหลากหลายขนาดบริเวณ

ใกลของเยื่อหุมนิวเคลียส ตรงกันขามกับถุงคอทิเคิล เอลวรโอไลท่ี
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พบในบริเวณขอบของไซโตพลาสซึม (รูปที่ 2E) สอดคลองกับ

การศึกษาในปลากะพง Dicentrachus labrax (Mayer et al., 

1988) ในแงของหนาท่ีพบวาหยดไขมันมีหนาที่เปนอาหารของ 

ตัวออน (embryo) (Wiegand, 1996) สวนคอทิเคิล เอลวรโอไล

คาดวาอาจมีหนาที่เก่ียวกับการปองกันการเขามาของอสุจิหลาย

ตัวหรือการปฎิสนธิซอน (polyspermy) ภายใตปฏิกิริยาคอร- 

ทิคัล (cortical reaction) (Nagahama, 1983) เริ่มพบโซนา  

เรดิเอตา (zona radiata) เปนชั้นบางๆ ลอมรอบเซลลไข 

ระยะการพัฒนาเซลลไขขั้นทุติยภูมิ สามารถแบง

ออกเปน 2 ระยะยอย คือ  

1. ระยะการสรางและสะสมโยลคขั้นแรก (Early 

vitellogenic stage) มีขนาดเซลลที่ใหญข้ึน  เนื่องจากเริ่มมีการ

สะสมของโยลค แกรนูล (yolk granule) ขนาดเล็กยอมติดสีชมพู

สมบริเวณใกลกับผนังของเซลลไข (รูปที่ 2F) คลายคลึงเซลลไข

ของปลาบู Trimma okinawae (Kobayashi et al., 2005) 

หนาที่ของโยลค แกรนูลมีความสําคัญมาก เนื่องจากจะเปน

สารอาหารสําหรับกระบวนเมทาบอลิซึมของปลาในระยะตัวออน 

ดังการรายงาน ในปลเซอราสแปนิช Scomberomorus 

brasiliensis (Chellappa et al., 2010) และปลาสติกเกิล 

แบคสามหนาม Gasterosteus aculeatus (Selman and 

Wallace, 1989) สําหรับหยดไขมันและถุงคอทิเคิล เอลวรโอไลมี

การกระจายอยูทั่วไปในไซโตพลาสซึม ชั้นโซนา เรดิเอตาขยาย

กวางและปรากฏชัดเจนมากขึ้น ยอมติดสีมวงแดง และลอมรอบ

ดวยช้ันเซลลแกรนูโลซาและชั้นเซลลทีคา (theca cell)  

2. ระยะสรางและสะสมโยลค ข้ันทาย (Late 

vitellogenic stage) สามารถพบภายเซลลมีการสะสมโยลค

แกรนูลมากขึ้นและกระจายตัวจนเต็มเซลล ขณะที่หยดไขมันและ

ถุงคอทิเคิล เอลวรโอไล เคลื่อนที่ไปอยูในบริเวณขอบของเซลลไข 

นอกจากนี้ชั้นโซนา เพลลูซิดาโซนา ชั้นเซลลแกรนูโลซาและช้ัน

เซลลทีคา ปรากฏไดอยางชัดเจน (รูปที ่2G-H) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาโครงสรางของรังไขปลาบูเขือคลายคลึง

กับการรายงานในปลากระดูกแข็งทั่วไป โดยภายในรังไข

ประกอบดวย 2 สวน คือ เจอมินอล คอมพารทเมนตและ 

สตรอมอล คอมพารทเมนต โดยสวนสตรอมอล คอมพารทเมนต

ประกอบดวยระยะการพัฒนาเซลลไขขั้นปฐมภูมิ และระยะการ

พัฒนาเซลลไขขั้นทุติยภูมิ งานวิจัยข้ันตอไปคือการศึกษาภายใต

กลองจุลทรรศนอิเล็คตรอน (electron microscope) และกลไก

การสรางฮอรโมนเพศในรังไขที่จะถูกเผยแพรในข้ันตอไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ นายภากร ณ ลําปาง และ

นางสาวอัมภรณพรรณ พลาศัย ท่ีชวยเหลือในการเก็บตัวอยาง

ปลาบู เขือ และขอขอบคุณกลุมวิจัยชีววิทยาของปลา ภาค

วิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ที่ชวยอนุเคราะหอุปกรณสําหรับการเตรียมและ

วิเคราะหตัวอยาง 
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รูปที่ 2 มิญชวิทยาของรังไข (A) และกระบวนการพัฒนาของเซลลไข (B-J) ปลาปูเขือ Trypauchen vagina. C-E. แสดงระยะการ

พัฒนาเซลลไขข้ันปฐมภูมิ (primary oocyte growth) และ B, F-J แสดงระยะการพัฒนาเซลลไขข้ันทุติยภูมิ (secondary 

oocyte growth). (BB = balbiani body, Ca= Cortical alveoli, Cn= Chromatin nucleolar, Coa = Cortical 

alveolar oocyte, Ev= Early vitellogenic stage, Gc= Granulosa, Ld= Lipid, Lv= Late vitellogenic stage, N= 

Nucleus, Og= Oogonium, Ov= Ovigerous fold, Pn= Perinucleolar stage oocyte, Ta= Tunica albuginea, 

Tc= Theca ell, Yg= Yolk granule, Z= Zona radiate,  Scale bar A = 250  µm, B, E-J = 100 µm, C-D = 50 

µm. 
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