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บทคัดย่อ 
งานวิจยัครัง้นีศ้กึษามิญชวิทยาและสขุภาวะของรังไข่ปลากดเหลืองจากแมน่ า้ตาปี ในช่วงฤดแูล้งและ

ฤดฝูน และน าตวัอย่างมาผ่านกระบวนการมาตรฐานทางด้านมิญชวิทยา พบว่ารังไข่ของปลากดเหลืองมี 1 คู ่
และจัดเป็นแบบ asynchronous development oocyte มีการพัฒนาของเซลล์ไข่เป็น 3 ระยะ คือ ระยะการ
พัฒนาของโอโอโกเนียม ระยะปฐมภูมิ และระยะทุติยภูมิ โดยท่ีโอโอโกเนียมถูกพัฒนาขึน้ในเจอมินอล                         
คอมพาร์ทเมนต์ ส่วนระยะปฐมภูมิ และระยะทุติยภูมิถกูพฒันาในสตรอมอลคอมพาร์ทเมนต์ ทัง้นีพ้บว่าระยะ
ปฐมภมูิแบ่งออกเป็น 3 ระยะย่อย ได้แก่ ระยะนิวคลีโอลสัหนึง่อนั ระยะเพอรินิวคลีโอลสั และระยะออยล์ดรอป
เลทส์และคอร์ติคลัแอลวิโอไล และระยะทุติยภูมิแบ่งออกเป็น 3 ระยะย่อย ได้แก่ ระยะต้นของการพฒันาเซลล์
ไข่ทุติยภูมิ ระยะท้ายของการพฒันาเซลล์ไข่ทตุิยภูมิ ส่วนระยะการเจริญเต็มท่ีของเซลล์ไข่ ส าหรับการประเมิน
สขุภาวะของรังไข่โดยการใช้จุลกายพยาธิวิทยามาเป็นดชันีบ่งชี ้และค านวณความชุกของรอยโรคท่ีเกิดขึน้ ผล
การศึกษาพบว่า 2 ฤดมูีการฝ่อของเซลล์ไข่ ทัง้ในระยะปฐมภูมิและระยะทุติยภูมิคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของ
ความชุกชุม ชีใ้ห้เห็นวา่ระบบสืบพนัธุ์ของปลากดเหลืองมีความเสี่ยงต่อการลดลงของเซลล์ไข่ และเช่ือมโยงกบั
การลดลงของประชากรปลาได้  
ค าส าคัญ: การสร้างเซลล์ไข่, ถงุไข่, วงศ์บากริดี,้ นครศรีธรรมราช 
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Abstract  
The aim of this study was to observe the ovarian histological structure and its health of the 

yellow mystus, Hemibagrus filamentus, collected from the Tapee River in dry and rainy seasons. 
Samples were then carried out using standard histological technique. The results revealed that the 
ovarian morphology of H. filamentus had a paired organ. It was considered as an asynchronous 
development oocyte, which is divided into three main distinguish stages i.e. oogonial proliferation 
(OP), primary growth phase (PGP) and secondary growth phase (SGP). The development of the OP 
was observed in the germinal compartment, whereas the PGP and SGP were found in stromal 
compartment. As to details, three sub-stages including one nucleolus, perinucleolar and oil droplets 
and cortical alveolus were observed in the PGP. Whereas, the SGP was classified into three sub-
stages, early secondary growth, late secondary growth and full-grown oocyte stages. To observe 
the ovarian health, it was assessed using histopathological biomarker. Prevalence of all lesions 
were present as a percentage. The atretic follicles appeared during two seasons in both PGP and 
SGP (100 percent prevalence). This observation indicated that the reproductive system of H. 
filamentus associated to decrease of ovary that reduced of ovary in H. filamentus relating to 
decrease of fish population. 
Keywords: Oogenesis, Follicle, Bagridae, Nakorn Si Thammarat  
 

บทน า 
แม่น า้ตาปีจัดเป็นแม่น า้สายหนึ่งท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจทางภาคใต้ของประเทศไทย มีความยาว

ประมาณ 230 กิโลเมตร โดยเฉพาะช่วงไหลผ่านอ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการท าประมงและ
เกษตรกรรมมานาน (Senarat et al., 2015a) การพัฒนาแหล่งเกษตรกรรมมกัควบคู่ไปกับการใช้สารฆ่าศตัรูพืช 
เพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ซึง่การใช้สารเคมีเหล่านีอ้าจมีการตกค้างของสารเหลา่นัน้ในดิน และปนเปือ้น
ลงสู่แม่น า้ตาปี จึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์น า้  ปลากดเหลืองมี ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Hemibagrus 
filamentus สามารถพบได้ทั่วไปและมีจ านวนมากในบริเวณแม่น า้ตาปี  (Senarat et al., 2015a) เน่ืองจาก       
ปลาชนิดนีม้กัถูกจบัอยู่ในพืน้ท่ีบริเวณแหล่งเกษตรกรรมท่ีมีการปลูกยางพารา ข้าวโพด และพืชเศรษฐกิจต่างๆ 
เหตุนีผู้้ วิจัยจึงเลือกปลากดเหลืองมาเป็นสัตว์น า้เฝ้าระวัง (sentinel species) ของสารเคมีท่ีมีการปนเปือ้นใน     
แม่น า้ตาปี โดยใช้จุลกายพยาธิของรังไข่มาเป็นตัววดัทางชีวภาพ เพราะการเปลี่ยนแปลงของรังไข่เช่ือมโยงถึง   
การปนเปือ้นของสารเคมีหรือมลพิษ ทัง้แบบเฉียบพลนั (acute toxicity) และแบบเรือ้รัง (chronic toxicity) (e.g., 
Spanò et al., 2004; Tillitt et al., 2010; Barnhoorn et al., 2004; Iwanowicz et al., 2009; Feist et al., 2015) 
ซึง่สอดคล้องกับ OECD (2009) ท่ีรายงานว่าพบการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติท่ีเกิดขึน้ในรังไข่ของปลาซิว  
หัวโต Pimephales promelas, ปลาซิวข้าวสารญ่ีปุ่ น Oryzias latipes และ ปลาม้าลาย Danio rerio  เช่ือมโยง
กบัผลกระทบจากมลพิษ นอกจากนีย้งัมีรายงานในปลาซิวหวัโตท่ีได้รับสารอะทราซีนท่ีระดบัความเข้มข้น 0, 0.5, 
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5.0 และ 50 ไมโครกรัมตอ่ลิตร ในช่วงเวลา 14 และ 30 วนั ผลการศกึษาชีใ้ห้เห็นวา่ ปลาเพศเมียท่ีได้รับอะทราซีน
ท่ีมคีวามเข้มข้น 50 ไมโครกรัมตอ่ลิตร เป็นเวลา 14 วนั มีผลท าให้จ านวนเซลล์ไข่ลดลงและเกิดการฝ่อของเซลล์ไข่ 
(atretic follicle) (Tillitt et al., 2010) งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามิญชวิทยาและสุขภาวะของรังไข่       
ปลากดเหลืองในแหล่งน า้ธรรมชาติ ข้อมลูท่ีได้นอกจากท าให้ทราบถึงชีววิทยาการสืบพนัธุ์ ยงัช่วยให้เข้าใจความ
เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัปลากดเหลือง และสิ่งแวดล้อมในแมน่ า้ตาปีของประเทศไทย 

 
วิธีการศึกษา 

 สุ่มเก็บตวัอย่างปลากดเหลืองเพศเมียระยะตัวเต็มวยัจ านวน 20 ตวั ในช่วงฤดูแล้ง เดือนมกราคม พ.ศ. 
2556 และฤดฝูน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 (ฤดกูาลละ 10 ตวั) ท่ีมีความยาวเหยียด (total length) ระหว่าง 16-
20 เซนติเมตร ซึ่งเป็นช่วงท่ีชาวประมงมีการจับปลากดเหลือง จึงง่ายต่อการเก็บอย่างจากแม่น า้ตาปีใกล้แหล่ง
เกษตรกรรมและชุมชนเมืองในช่วงท่ีไหลผ่านอ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 3 จุด (8°28’10" N, 
99°29’45" E) แตล่ะจดุห่างกนัประมาณ 6 กิโลเมตร ด้วยวิธีการลากอวน  
 ตวัอย่างทัง้หมดน ามาสลบด้วยวิธีการแช่ในน า้แข็งเย็นจดั (rapid cooling shock) ตามวิธีการของ Wilson 
et al. (2009) หลงัจากนัน้น ามาผ่าเปิดช่องท้องและเก็บตวัอย่างเนือ้เย่ือรังไข่มารักษาสภาพในน า้ยารักษาสภาพ
เดวิดสนั (Davidson's fixative) เป็นเวลา 48 ชั่วโมง หลงัจากนัน้น าตวัอย่างทัง้หมดผ่านกระบวนการมาตรฐาน
ของวิธีทางพาราฟฟิน (Bancroft and Gamble, 2002) ตดับางด้วยความหนา 4 ไมโครเมตร และย้อมสีฮีมาทอก  
ซีลินและอีโอซิน (Harris’s hematoxylin and eosin; H&E) และ เพอริโอดิก ชีฟ รีเจนต์ (periodic acid-schiff; 
PAS) น าสไลด์ทัง้หมดมาศึกษาโครงสร้างและรูปแบบของเนือ้เย่ือ ตามวิธีของ Uribe et al. (2012) ตลอดจน
ศึกษาความผิดปกติท่ีเกิดขึน้ของรังไข่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (LM) ตามการบรรยายของ Blazer 
(2002) และ Dietrich and Krieger (2009) ในแต่ละความผิดปกติท่ีเกิดขึน้ในรังไข่ยังท าการค านวณเปอร์เซ็นต์
ความชกุชม (percent prevalence)  
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผลการศึกษา  
มิญชวิทยาของรังไข่ 

ปลากดเหลืองมีรังไข่ขนาดใหญ่ 2 พู ทอดไปตามความยาวของช่องท้อง (Figure 1A) โดยท่ีรังไข่ถูกยึดด้วย
เนือ้เย่ือมีเซนทารีย์ (mesentery) ในการศกึษาครัง้นีต้วัอย่างปลากดเหลืองทัง้หมดเป็นระยะไข่สกุมีสีส้มอ่อนและ
เห็นเม็ดเซลล์ไข่ได้อย่างอย่างชัดเจน เมื่อน าเนือ้เย่ือรังไข่มาด้วยย้อมสีฮีมาทอกซีลินและอีโอซิน พบว่ารังไข่ถูก
ห่อหุ้ มด้วยชัน้ทูนิกา อัลบูจิเนีย (tunica albuginea) ประกอบด้วยกล้ามเนือ้เรียบและเนือ้เย่ือเก่ียวพัน (loose 
connective tissue) (Figures 1B, 1D) บางบริเวณของชัน้ทูนิกา อลับูจิเนีย ยังพบการแทรกตวัของหลอดเลือด 
(blood vessel) อีกด้วย (Figure 1D)  รังไข่ของปลากดเหลืองจดัเป็นแบบ asynchronous development oocyte 
เน่ืองจากพบการพัฒนาของเซลล์ไข่ได้หลายระยะ (Figure 1B)  เช่นเดียวกับการรายงานในปลาม้าลาย Danio 
rerio (Koc et al., 2008) ปลาซาร์ดีนยุโรป Sardina pilchardus (Nejedli et al., 2004) และปลาทูน่า Thunnu 
thynnus (Abascal and Medina, 2005) ภายในโครงสร้างมิญชวิทยาของรังไข่สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เจอมิ
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นอลคอมพาร์ทเมนต์ (germinal compartment) และ สตรอมอลคอมพาร์ทเมนต์ (stromal compartment) ส่วน
ของเจอมินอลคอมพาร์ทเมนต์ สามารถพบเซลล์บุผิวเจอมินอล (germinal epithelium) (Figure 1C)  และการ
พัฒนาของโอโอโกเนีย (oogonial proliferation) ท่ีถูกบรรจุภายในถุง หรือ oogonial cysts ซึ่งอยู่ ร่วมกัน 4-6 
เซลล์ แต่ละโอโอโกเนียม (oogonium) มีนิวเคลียสขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเซลล์ย้อมไม่ติดสี และล้อมรอบด้วยไซ
โตพลาสซมึ (cytoplasm) ติดสีชมพขูองอีโอซิน  (Data not Shown) 

ส่วนของสตรอมอล คอมพาร์ทเมนต์ถูกแยกจากเจอมินอลคอมพาร์ทเมนต์  ด้วยชัน้ เบสเมนต์เมน 
เบรน (basement membrane) (Figure 1E)  และสามารถแบ่งกระบวนการพฒันาของเซลล์ไข่ ออกเป็น 2 ระยะ 
คือ ระยะการพัฒนาเซลล์ไข่ขัน้ปฐมภูมิ (primary oocyte growth) และระยะการพัฒนาเซลล์ไข่ขัน้ทุติยภูมิ 
(secondary oocyte growth) (Figure 1-3)   

 

ระยะการพัฒนาเซลล์ไข่ขัน้ปฐมภูมิประกอบด้วย 3 ระยะย่อย คือ  
1. ระยะนิวคลีโอลัสหน่ึงอัน (One nucleolus stage) ในระยะนีเ้ซลล์ไข่มีขนาดใหญ่ขึน้ (ประมาณ 50-60 

µm)  นิวเคลียสขนาดใหญ่ (ประมาณ 10-15 µm)  อยู่กลางเซลล์ย้อมติดสีชมพู  และมีลักษณะเด่นคือ มี                
นิวคลีโอลสั (nucleolus) หนึง่อนั ติดสีมว่งเข้ม (Figure 1C) และล้อมรอบด้วยไซโตพลาสซมึท่ีติดสีมว่งเข้มมากขึน้ 
(basophilic cytoplasm) เม่ือเทียบกบัระยะโอโอโกเนียม ลกัษณะของเซลล์ไข่ระยะนีค้ล้ายคลงึกบัการศกึษาเซลล์
ไข่ในปลากดเหลือง Hemibagrus nemurus (Adebiyi et al., 2011) ปลาแป้นแก้ว Parambassis siamensis 
(Okutsu et al., 2011) และปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus (Senarat et al., 2013) อย่างไรก็ตามชัน้ฟอลลิ
เคิลไมพ่บปรากฏภายใต้กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสง 

2. ระยะเพอรินิวคลีโอลัส (Perinucleolar stage) ในระยะนีข้นาดเซลล์ใหญ่ขึน้เล็กน้อย (ประมาณ 80-
90µm)  นิวเคลียสรูปร่างกลมขนาดใหญ่ (ประมาณ 20-25 µm) ภายในมีนิวคลีโอลสัหลายขนาดเรียงแนบชิดกบั
ผนงันิวเคลียส (Figures 1D, 1E) ไซโตพลาสซมึติดสีมว่งเข้มน้อยกว่าระยะก่อนหน้านี ้ลกัษณะดงักลา่วคล้ายคลงึ
กับ การศึ กษ า เซล ล์ ไข่ ในปลาปลากด เหลื อ ง  H. nemurus (Adebiyi et al., 2011) ปลาบู่  Tridentiger 
trigonocephalus (Hwang and Baek, 2013) และปลากระดูกแข็งทั่วไป (Senarat et al., 2011; Boonyoung     
et al., 2016) ระยะนีเ้ร่ิมสงัเกตเห็นชัน้ฟอลลิเคิล ล้อมรอบเซลล์ไข่ (Figures 1D, 1E) 

3. ระยะออยล์ดรอปเลทส์และคอร์ติคัลแอลวิโอไล (Oil droplets and cortical alveoli stage) เซลล์ไข่
มีขนาดใหญ่ขึน้ (ประมาณ 120 µm)  กว่าระยะท่ีผ่านมาอย่างเห็นได้ชดั นิวเคลียสขนาดเลก็ลง (ประมาณ 40-45 
µm)  และมีรูปร่างไม่แน่นอน ยังคงพบนิวคลีโอลสัรอบเย่ือหุ้ มนิวเคลียส (Figures 1F, 1G) เร่ิมพบถุงแวคิวโอล   
กระจายตวัอยู่ภายในไซโตพลาสซึม (Figures 1F, 1G) เช่ือว่าถุงใสเหล่านีเ้ป็นหยดไขมนัและถุงคอร์ติคลัแอลวิ
โอไลขนาดเล็ก (Figure 1B) เน่ืองจากการใช้การย้อมสีฮีมาทอกซีลินและอีโอซิน และ เพอริโอดิกชีฟรีเจนต์ ไม่
สามารถแยกได้องค์ประกอบทัง้สองชนิดได้ จากการทบทวนเอกสารตามพบวา่ ความส าคญัของหยดไขมนัคือ เป็น
อาหารส าหรับปลาในระยะตวัอ่อน (embryo) (Wiegand, 1996) ส าหรับคอร์ติคลัแอลวิโอไลมีบทบาทส าคญัใน
การป้องกนัการเข้ามาของสเปิร์มหลงัจากการปฏิสนธิ หรือท่ีเรียกว่าการปฎิสนธิซ้อน (polyspermy) ภายใต้กลไก
ของปฏิกิริยาคอร์ติคลั (cortical reaction) (Nagahama, 1983) ระยะนีเ้ร่ิมพบชัน้โซนาเรดิเอตา (zona radiata)      
มีลักษณะเป็นชัน้บาง ๆ ท่ีมีปฏิกิริยากับพีเอเอส  (PAS reaction) อย่างชัดเจน (Figure 1G) และชัน้ฟอลลิเคิล      
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คลูาร์ก็ยงัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชัน้ย่อย คือ ด้านในเป็นชัน้เซลล์แกรนูโลซา (granulosa cell) และด้านนอกเป็น
ชัน้เซลล์ทีคา (theca cell) (Figure 1G) หน้าท่ีของชัน้เซลล์เหลา่นีเ้ก่ียวข้องกบัการสร้างฮอร์โมนเพศหรือเป็นเซลล์
ท่ีสร้างสารสเตียรอยด์ (steroid producing cells) (Nagahama, 1983)  

 

ส าหรับระยะการพัฒนาเซลล์ไข่ขัน้ทุตยิภูมิ สามารถแบ่งเป็น 3 ระยะย่อย คือ  
1. ระยะแรกของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ  (Early secondary growth stage) ขนาดนิวเคลียสเล็กลง 

และมีรูปร่างกลม (Figure 2A) ตรงกันข้ามกับขนาดเซลล์ไข่เพ่ิมขึน้อย่างชัดเจน  (ประมาณ 300-320 µm)  
เน่ืองจากเร่ิมมีการสะสมโยล์ค แกรนูล (yolk granule) ท่ีมีปฎิกิริยากบัพีเอเอช พบในบริเวณใกล้ผนงัของเซลล์ไข่ 
(Figure 2A) ข้อมลูนีส้อดคล้องกบัการรายงานในปลากดเหลือง (Adebiyi et al., 2011) และปลาชนิดอื่นๆ ได้แก่ 
ปลาแมคคเคอเรลเซอราสแปนิช Scomberomorus brasiliensis (Chellappa et al., 2010) และปลาสติกเกิลแบ
คสามหนาม Gasterosteus aculeatus (Selman and Wallace, 1989) หน้าท่ีของไข่แดง คือ เป็นสารอาหารและ
เก่ียวข้องกบักระบวนเมทาบอลิซมึของปลาในระยะตวัออ่น นอกจากนีภ้ายในไซโตพลาสซมึยงัคงพบถงุแวคิวโอลก
ระจายอยู่ทั่วไป เมื่อเข้าสู่ระยะการพัฒนาเซลล์ไข่ระยะทุติยภูมิ ชัน้โซนาเรดิเอตาชัน้และฟอลลิเคิลคูลาร์ขยาย
กว้างและปรากฏชัดเจนมากขึน้  เช่ือว่าลักษณะเหล่านีเ้ก่ียวข้องกับการขนส่งไข่แดงเข้าสู่เซลล์ไข่ ภายใต้การ
ควบคมุของฮอร์โมนเพศ (Selman and Wallace, 1989; Senarat et al., 2017) 

2. ระยะท้ายของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ  (Late secondary growth stage) เซลล์ไข่ในระยะนีมี้
ขนาดใหญ่ขึน้อย่างเห็นได้ชัด (ประมาณ  600 µm)  และสามารถแบ่งได้อีก 3 ระยะย่อย โดยพิจารณาจากการ
เปลี่ยนแปลงของนิวเคลียส ระยะแรกพบว่านิวเคลียสอยู่ตรงกลางเซลล์ (germinal vesicle center (GVC)) และมี
รูปร่างไม่แน่นอน (irregular shape) (Figure 2B) ชัน้โซนาเรดิเอตาชัน้และฟอลลิเคิลคูลาร์ยังคงปรากฏชัดเจน 
(Figures 2C, 2D) ระยะท่ีสองรูปร่างของนิวเคลียสเปลี่ยนรูปร่างคล้ายพระจนัทร์เสีย้ว และเคลื่อนท่ีไปยงับริเวณ
แอนิมลัโพล (animal pole) มักเรียกระยะนีว้่า germinal vesicle migration (GVM) ซึ่งเป็นด้านบนของไข่ท่ีมีไม
โครไพร์ (micropyle) ภายในไซโตพลาสซมึมีการสะสมโยล์คแกรนูล มากขึน้ (Figures 2E, 2F) ส าหรับถุงแวคิวโอ
ลพบได้กระจายและแทรกอยู่ระหว่างไข่แดง คล้ายคลึงกับการศึกษาในปลากดเหลือง Hemibagrus nemurus 
(Adebiyi et al., 2011) ปลากระทุ ง Hemiramphus brasiliensis และ Hemiramphus balao (McBride and 
Thurman, 2003) ระยะท้ายสดุของระยะนีนิ้วเคลียสยงัคงมีรูปร่างคล้ายพระจนัทร์เสีย้ว แต่มีขนาดท่ีเล็กลงอย่าง
เห็นได้ชดั (Figure 2G) 

3. ระยะการเจริญเซลล์ไข่เต็มที่ (Full-grown oocyte stage) มีขนาดใหญ่ท่ีสดุ (ประมาณ 650 µm)  และ
ขัน้สุดท้ายของการพัฒนาของเซลล์ไข่ ไม่พบนิวเคลียส (Figures 3A, 3B) เน่ืองจากการสลายของผนงันิวเคลียส 
(germinal vesicle breakdown (GVBD)) เป็นดชันีหนึ่งท่ีบ่งบอกว่าการพัฒนาของเซลล์ไข่เสร็จสิน้การแบ่งเซลล์
ระยะโปรเฟส วัน (prophase I) การเปลี่ยนแปลงเหล่านีท้ าให้เซลล์ไข่มีการเจริญเต็มท่ี พร้อมจะมีการตกไข่ 
(ovulation) หยดไขมนัและถุงคอร์ติคัลแอลวิโอไล ยังคงอยู่ในบริเวณขอบของเซลล์ไข่เช่นเดิม นอกจากนีช้ัน้โซ
นาเรดิเอตาชัน้และฟอลลิเคิลคลูาร์แคบลงและแยกระหวา่งสองชัน้นีไ้ด้ยาก (Figure 3C) 
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จุลกายพยาธิของรังไข่  
 ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  ผลการศึกษาพบว่าทั ง้สองฤดูมี การฝ่อของของเซล ล์ ไข่                   

(atretic follicle) ทั ้ง ร ะย ะก ารพัฒ น า เซ ล ล์ ไข่ ขั ้น ป ฐมภู มิ  (Figure 3E) พ บ ลั ก ษณ ะก าร เสื่ อ ม ขอ งชั ้น                           
โซนาเรดิเอตาและชัน้ฟอลลิคูลาร์ (Figure 3D) และระยะการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ  ท่ีแสดงการเสื่อมของ                
ชัน้โซนาเรดิเอตาและชัน้ฟอลลิคูลาร์ ตลอดจนการเสื่อมของโยล์คแกรนูล (Figure 4F) คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ความ
ชกุชม (จากจ านวน  = 20 ตวัอย่าง) ซึง่ส่วนใหญ่เป็นระยะท่ี 1 และ 2 ตามมาตรฐานการแบ่งระยะการฝ่อของเซลล์ไข่ 
Senarat et al. (2015b) ลักษณะอาการเหล่านีเ้ก่ียวข้องกับการขาดแคลนสารอาหาร อุณหภูมิ และการปนเปือ้น
มลพิษในสิ่ งแวดล้อมท่ีปลาอาศัยอยู่  (Blazer, 2002; Cross and Hose, 1988; Dietrich and Krieger, 2009; 
Johnson et al., 1988) Blazer (2002) ยังอธิบายอีกว่า การฝ่อของเซลล์ไข่ในระยะขัน้ปฐมภูมิมักเป็นอาการท่ี
เก่ียวข้องกบัการปนเปือ้นของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกบัการศึกษาของ Senarat (2011) พบว่าการฝ่อของ
เซลล์ไข่ของปลากะมัง Puntioplites proctozystron ในแม่น า้น่าน จังหวัดน่าน เพ่ิมขึน้  เมื่อตรวจพบปริมาณ
ของอะทราซีนในเนือ้เย่ือรังไข่เพ่ิมขึน้  

 
สรุป 

โครงสร้างของรังไข่และกระบวนการพฒันาของเซลล์ไข่ปลากดเหลืองท่ีสามารถแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ
การพัฒนาของโอโอโกเนีย ระยะการพัฒนาของเซลล์ไข่ปฐมภูมิ   (ระยะนิวคลีโอลสัหนึ่งอัน ระยะเพอรินิวคลีโอลัส 
และระยะออยล์ดรอปเลทส์และคอร์ติคลัแอลวิโอไล) และระยะการพฒันาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ (ระยะแรกของการพฒันา
เซลล์ไข่ทุติยภูมิ ระยะท้ายของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ และระยะการเจริญเต็มท่ีของเซลล์ไข่) ส าหรับการเกิดจุล
กายพยาธิพบการฝ่อของเซลล์ไข่ในระยะต่างๆ เกิดขึน้อย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าอาการเหล่านีอ้าจไม่รุนแรง แต่หากปลา
กดเหลืองด ารงชีวิตยงัคงอยู่ในแมน่ า้ตาปี ย่อมมีปัญหาต่อสขุภาวะของรังไข่โดยเฉพาะเร่ืองการลดลงของจ านวนไข่ท่ี
สมบรูณ์  
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Figure 1 Morphology and light photomicrograph of the ovarian structure (Ov) and oogenesis in 
Hemibagrus filamentus ( A-G) (Bv = blood vessel, Fc = follicular cell,  Gc= granulosa cells, Ge = 
germinal epithelium, , N= Nucleus, Nu = nucleolus, ,  Oc = Oil droplets and cortical alveoli stages, On 
= One nucleolus stage Ov= Ovigerous fold, Pe= Perinucleolar stage oocytes, Ta= Tunica albuginea, 
Tc= Theca cells, V = vacuoles, Z= Zona radiate.  (Harris’s hematoxylin and eosin; H&E, Periodic shift 
reagent; PAS) 
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Figure 2 Light photomicrograph of the oogenesis during secondary growth oocyte in Hemibagrus 
filamentus (A-G) (Esg = early secondary growth stage, Gc= granulosa cells, Ge = germinal epithelium, 
N= Nucleus, Lsg = Late secondary growth stages, Tc= Theca cells, Yg= Yolk granules, V = vacuole, 
Z= Zona radiate.  (Harris’s hematoxylin and eosin; H&E, Periodic shift reagent; PAS. 
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Figure 3 Light photomicrograph of oogenesis in Hemibagrus filamentus (A-F) (Ap = atretic follicle of 
primary oocyte growths, As = Atretic follicle of secondary oocyte growths, Dfz = degeneration of the 
follicular layer and zona radiate, Dy = degeneration of yolk granules, Fg = full-grown oocyte stages, 
Gc= granulosa cell, Tc= Theca cell, Yg= Yolk granule, Z= Zona radiate.  (Harris’s hematoxylin and 
eosin; H&E, Periodic shift reagent; PAS) 
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