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กระบวนการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ขั้นสมบูรณ์ของปลาคางคก Allenbatrachus grunniens
(Linnaeus, 1758) จากปากแม่น้าปราณบุรี ประเทศไทย
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บทคัดย่อ: ปลาคางคกชนิด Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758) จัดเป็นปลาน้้ากร่อยชนิดส้าคัญในระบบนิเวศ
ชะวากทะเลและป่ าชายเลนในประเทศไทย อย่ า งไรก็ต ามข้ อมู ลด้านชี ววิ ท ยาการสืบ พัน ธุ์ ของปลาคางคกชนิดนี้ยังไม่มี
การศึกษา ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้จึงสนใจศึกษากระบวนการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ของปลาคางคก จากบริเวณ
ปากแม่น้าปราณบุรี ประเทศไทย (จ้านวน 20 ตัว ความยาวเหยียด 18.90±1.83 (SD) เซนติเมตร) ด้วยเทคนิคทางมิชญวิทยา
ก่อนที่จะน้าข้อมูลเหล่านี้ไปศึกษาวงจรการสืบพันธุ์และฤดูกาลปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ในอนาคตต่อไป ผลการศึกษาพบว่าปลา
คางคกเพศเมียทุกตัวมีรังไข่เจริญขั้นสมบูรณ์และเป็นแบบไข่สุกไม่พร้อมกัน ที่สามารถแบ่งระยะการพัฒนาของเซลล์ไข่
ออกเป็น 2 ระยะ คือระยะการเจริญของการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นปฐมภูมิ (ระยะเพอรินิวคลีโอลาร์ และระยะลิพิด ดรอปเลท
แอน คอทิเคิล เอลวรโอไล) และระยะการเจริญของการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นทุติยภูมิ (ระยะแรกของการเจริญของการพัฒนาเซลล์
ไข่ขั้นทุติยภูมิ ระยะท้ายของการเจริญของการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นทุติยภูมิและระยะการเจริญเซลล์ไข่เต็มที่) ส้าหรับปลาคางคก
เพศผู้พบการเจริญของอัณฑะเกิดขึ้นพร้อมกับปลาคางคกเพศเมียและสามารถแบ่งระยะการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
ออกเป็ น 5 ระยะ คื อ ระยะสเปอร์ ม าโทโกเนี ย ม ระยะสเปอร์ ม าโทไซต์ ร ะยะแรก ระยะสเปอร์ ม าโทไซต์ ร ะยะที่ ส อง
ระยะสเปอร์มาทิด และระยะสเปอร์มาโทซัว
ค้ า ส้ า คั ญ : โครงสร้ า งอวั ย วะสร้ า งเซลล์สืบ พั น ธุ์ , ระยะการพั ฒ นาของเซลล์ สืบ พั น ธุ์ เ พศเมีย , มิ ชญวิ ท ยา, ชะวากทะเล,
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Abstract: Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758) is one of the important estuarine toadfish inhabiting
along coastal area in particularly Thai mangrove forest. However, the reproductive biology of this fish has
not yet been observed in any literatures. In this study, we observed the gametogenic classification of A.
grunniens (Linnaeus, 1758) from Pranburi estuary, Thailand (n = 20 individual fish total length 18.90±1.83
(SD) cm.) using histological techniques. This information will before for further studies in reproductive cycle
and spawning season of this species. The results revealed that all female fish showed the ovarian
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maturation and they are considered as an asynchronous oocyte development type. The oogenesis cloud
be divided into two phases including primary oocyte growth (perinucleolar stage and lipid droplets and
cortical alveoli stage) and secondary oocyte growth (early secondary growth stage, late secondary growth
stage and full-grown oocyte stage). The testicular maturation of the male fish occurred at the same time
as female ovarian maturation. The process of the spermatogenesis cloud be observed in five stages
including spermatogonium, primary spermatocyte, secondary spermatocyte spermatid and spermatozoon
Keywords: Gonad structure, Oogenesis, Histology, Estuarine, Grunting toadfish

บทน้า
ปลาคางคก Grunting toadfish ( Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758) ) อยู่ในวงศ์ Batrachoididae
จัดเป็นปลาน้้ากร่อยชนิดส้าคัญที่อาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในบริเวณป่าชายเลน ชะวากทะเลและแนวชายฝั่งทะเล ในบริเวณ
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย จีน และคลอบคลุมถึงประเทศไทยอีกด้วย (Greenfield, 1999) โดยเฉพาะบริเวณปาก
แม่น้าปราณบุรี ปลาคางคกชนิดนี้จัดเป็นหนึ่งในผู้ล่าในสายใยอาหารที่ควบคุมประชากรของเหยื่อเพื่อรักษาสมดุลตามธรรมชาติ
ในบริเวณปากแม่น้าปราณบุรี (ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ และคณะ, 2557) นอกจากนี้ปลาคางคกยังถูกจับเป็นสัตว์น้าพลอยได้เพือ่
ใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์รวมกับปลาเป็ดชนิดอื่น ๆ และยังจัดเป็นปลาสวยงามชนิดเด่น เนื่องจากมีสีสัน
ลวดลายที่สวยงาม จนท้าให้เป็นที่ดึงดูดของผู้เลี้ยงปลาสวยงาม ด้วยเหตุนี้จึงอาจท้าให้ปลาคางคกชนิดนี้ถูกจับจากธรรมชาติ
อย่างต่อเนื่อง และอาจท้าให้ประชากรของปลาคางคกในธรรมชาติลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการศึกษาทางด้านชีววิทยา
การสื บ พัน ธุ์ข องปลาคางคกจึงมีค วามจ้า เป็น และส้าคัญต่ อการพั ฒ นาระบบการเพาะเลี้ย ง เพื่ อ ทดแทนและเพิ่ มจ้านวน
ประชากรของปลาคางคกในธรรมชาติ ในงานวิจัยครั้ง นี้จึงสนใจศึกษากระบวนการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ขั้นสมบูรณ์ของปลา
คางคก จากปากแม่น้าปราณบุรี ประเทศไทย ด้วยเทคนิคทางมิญชวิทยา (histological techniques) ข้อมูลจากการศึกษาครั้ง
นี้นอกจากท้าให้เข้าใจถึงโครงสร้างและพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์ของปลาคางคกที่ถูกต้อง ยังน้าไปสู่การประยุกต์ใช้ส้าหรับ
การศึกษาฤดูสืบพันธุ์ ฤดูกาลปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ และสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ ที่มีความส้าคัญต่อการวางแผนจัดการทรัพยากร
ปลาคางคกในบริเวณปากแม่น้าปราณบุรี และยังใช้เป็นความรู้พื้นฐานส้าหรับการริเริ่มพัฒนาระบบการเพาะเลีย้ งปลาคางคกใน
เชิงเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

วิธีการ
การศึกษานี้สุ่มเก็บตัวอย่างปลาคางคกระยะตัวเต็มวัยที่มีสุขภาพดีไม่ปรากฏรอยโรค และปรสิต (จ้านวนทั้งหมด 20
ตัว ความยาวเหยียด 18.90±1.83 (SD) เซนติเมตร, เพศเมีย 11 ตัว ความยาวเหยียดเฉลี่ย 18.33±1.93 (SD) เซนติเมตร, เพศ
ผู้ 9 ตัว ความยาวเหยียดเฉลี่ย 19.61±1.50 (SD) เซนติเมตร) จากบริเวณปากแม่น้าปราณบุรี ประเทศไทย (12°24'38.4"N
99°59'24.5"E) ด้วยอวนทับตลิ่ง ยาว 30 เมตร ลึก 6 เมตร ขนาดตาอวน 1 เซนติเมตร ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจาก
เป็นหนึ่งในเดือนของช่วงฤดูสืบพันธุ์ของปลาคางคกในวงศ์เดียวกัน ตามการศึกษาของ Palazón-Fernández et al. (2001) ที่
ศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาคางคกชนิด Halobatrachus didactylus การศึกษาในครั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์จ้าแนกชนิดปลา
คางคกตามหนังสือคู่มือของ FAO เลขที่ 175 (Greenfield, 1999) ตัวอย่างปลาคางคกทั้งหมดใช้การการุณยฆาตด้วยวิธีการแช่
น้้าแข็ง (rapid cooling method) (Wilson et al., 2009) ตัวอย่างของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของปลาคางคกจะถูกผ่าออก
และตัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน (ส่วนต้น กลาง และท้าย) ที่มีขนาดความหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร และน้ามารักษาสภาพ
เนื้อเยื่อในน้้ายาดองเดวิดสัน (Davidson's fixative) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายใต้อุณหภูมิห้อง หลังจากนั้นน้าตัวอย่าง
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เอกสารรวบรวมบทความวิจัย : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์มาผ่านกระบวนการมาตรฐานทางด้านมิญชวิทยาตามวิธีของ Presnell and Schreibman (1997)
และ Suvarna et al. (2013) เนื้อเยื่อที่ผ่านกระบวนการทางมิญชวิทยาดังกล่าวจะถูกตัดเป็นแผ่นบางด้วยเครื่องตัดชิ้นเนื้อ
(microtome) ที่ความหนา 4 ไมโครเมตร และย้อมสีฮีมาทอกซีลินและอีโอซิน (Harris’s hematoxylin and eosin; H&E)
ท้ายสุดน้าสไลด์เนื้อเยื่ออวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์มาศึกษาระยะการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์ปลาคางคกตามหลักเกณฑ์ของ
Uribe et al. (2012) และ Dietrich and Kriegger (2009) ภายใต้ ก ล้ อ งจุ ลทรรศน์ แบบใช้ แ สงและบั น ทึ ก ภาพด้ว ยกล้อง
ดิจิตอลถ่ายสไลด์รุ่น Cannon EOS 1100D

ผลการศึกษา
1) มิญชวิทยาของระยะการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
ระยะการพัฒนาของเซลล์ไข่ปลาคางคกสามารถออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นปฐมภูมิ และระยะ
การพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นทุติยภูมิ ตามขนาดเซลล์ รูปร่างเซลล์ การติดสี และลักษณะทางด้านมิญชวิทยา (ภาพที่ 1 และ 2)
ระยะการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นปฐมภูมิ สามารถแบ่งการพัฒนาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเพอรินิวคลีโอลาร์ และระยะลิพิด
ดรอปเลท แอน คอทิเคิล เอลวรโอไล แต่ละระยะมีรายละเอียดดังนี้ ระยะเพอรินิวคลีโอลาร์ เซลล์ใข่มีขนาดประมาณ 160
ไมโครเมตร ในระยะนี้ไข่มีนิวเคลียสขนาดประมาณ 40 ไมโครเมตร ภายในมีนิวเคลียสพบนิวคลีโอลัส 4–5 เม็ดที่มีลักษณะกลม
ติดสีน้าเงิน ซึ่งมักเรียงอยู่ใกล้กับเยื่อหุ้มนิวเคลียส ไซโทพลาซึมติดสีม่วงเข้ม ส้าหรับระยะลิพิด ดรอปเลท แอน คอทิเคิล เอลวร
โอไล เซลล์ไข่มีขนาดใหญ่ขึ้น (ประมาณ 300 ไมโครเมตร) นิวเคลียสของไข่ระยะนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ 64 ไมโครเมตร
ลักษณะของนิวเคลียสเปลี่ยนจากทรงกลมเป็นบิดเบี้ยวคล้ายรูปดาว ลักษณะเด่นของเซลล์ไข่ คือ การปรากฏหยดไขมันบริเวณ
ใกล้ของเยื่อหุ้มนิวเคลียส ที่ลักษณะเป็นถุงใสและมีขอบเรียบ (ภาพที่ 1-C) นอกจากนี้ยังพบถุงคอทิเคิล เอลวรโอไล ที่มีลักษณะ
ถุงใส ขอบไม่เรียบ และมักอยู่ในบริเวณขอบของไซโทพลาซึม ระยะนี้เริ่มปรากฏชั้นโซนา เพลลูซิดา (zona pellucida)
ระหว่างเซลล์ไข่กับเซลล์ฟอลลิเคิล (ภาพที่ 1-D)
ระยะการเจริญของการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นทุติยภูมิ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ
ระยะท้ายของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ และระยะการเจริ ญเซลล์ไข่เต็มที่ แต่ละระยะมีรายละเอียดดังนี้ ระยะแรกของการ
พัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ พบว่านิวเคลียสขนาดเล็กลงและเคลื่อนที่มาอยู่ทางด้านข้างเซลล์ (eccentric nucleus) เริ่มปรากฏ
เม็ดไข่แดง (yolk granule) ขนาดเล็ก ในบริเวณใกล้กับผนังของถุงไข่ (ภาพที่ 2-A) ในระยะแรกของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ
ชั้นโซนา เพลลูซิดาปรากฏชัดเจนมากขึ้น ชั้นเซลล์แกรนูโลซา (granulosa cell) เรียงตัวแบบเยื่อบุชั้นเดียวแบบลูกบาศก์
(simple cuboidal epithelium) และชั้ น เซลล์ ที ค า (theca cell) เรี ย งตั ว แบบเยื่ อ บุ ชั้ น เดี ย วแบบแบนบาง (simple
squamous epithelium) (ภาพที่ 2-B) ในระยะต่อมา คือ ระยะท้ายของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ พบว่านิวเคลียสมีขนาด
เล็กลงและมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว (ภาพที่ 2-C) มีการสะสมของเม็ดไข่แดงมากขึ้น และกระจายตัวทั่วไซโทพลาซึมของ
เซลล์ไข่ บางบริเวณเกิดการรวมกันของเม็ดไข่ แดงขนาดเล็กจนกลายเป็นเม็ดไข่แดงที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (ภาพที่ 2-D) ชั้นโซนา
เพลลูซิดา ชั้นเซลล์แกรนูโลซาและชั้นเซลล์ทีคา ปรากฏอย่างชัดเจนมากขึ้นจากระยะแรกของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ ระยะ
ท้ายสุด คือ ระยะการเจริญเซลล์ไข่เต็มที่ จัดเป็นเซลล์ไข่ระยะท้ายสุดของกระบวนการพัฒนาเซลล์ไข่ (ภาพที่ 2-E) ไข่แดงใน
ระยะนี้รวมตัวกันจนเป็นเนื้อเดียวจนกลายเป็นแผ่นไข่แดง (yolk plate) ส่วนชั้นโซนา เพลลูซิดา ชั้นเซลล์แกรนูโลซาและชั้น
เซลล์ทีคามีความหนา และเรียงกันชิดมากเหมือนกับระยะท้ายของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ (ภาพที่ 2-F)
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2) มิญชวิทยาของระยะการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
ระยะพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์เพศสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่ ระยะสเปอร์มาโทโกเนียม ระยะสเปอร์มาโท
ไซต์ระยะแรก ระยะสเปอร์มาโทไซต์ระยะที่สอง ระยะสเปอร์มาทิดและระยะสเปอร์มาโทซัว
ระยะสเปอร์มาโทโกเนียม (spermatogonium) เซลล์มีรูปร่างกลมขนาดประมาณ 8.9 ไมโครเมตร นิวเคลียสมี
รูปร่างกลมและพบการกระจายตัวของเฮทเทอโรโครมาตินเรียงตัวคล้ายหน้าปัดนาฬิกา ไซโทพลาซึมย้อมติดสีชมพู มีขนาดใหญ่
(ภาพที่ 3-B)
ระยะสเปอร์มาโทไซต์ระยะแรก (primary spermatocyte) เซลล์มีขนาดประมาณ 6.0 ไมโครเมตร ซึ่งมีขนาดเล็กลง
เมื่อเทียบกับระยะ spermatogonia ภายในนิวเคลียสเฮทเทอโรโครมาตินเกิดการรวมตัวกันมาก ไซโทพลาซึมย้อมติดสีชมพูมี
ปริ ม าณน้ อ ยลง เมื่ อ เที ย บกั บ ระยะสเปอร์ ม าโทโกเนี ย ม นอกจากนี้ เ ซลล์ ใ นระยะนี้ ยั ง ถู ก บรรจุ อ ยู่ ส เปอร์ ม าโทซี ส ต์
(spermatocyst) (ภาพที่ 3-B)
ระยะสเปอร์มาโทไซต์ระยะที่สอง (secondary spermatocyte) เซลล์มีขนาดที่ลดลงประมาณ 3.8 ไมโครเมตร
เนื่องจากผ่านกระบวนแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ครั้งที่1 เฮทเทอโรโครมาตินรวมตัวกันแน่นขึ้นอย่างชัดเจน ปริมาณของไซโทพลา
ซึมลดลงอย่างเห็นได้ชัด (ภาพที่ 3-C)
ระยะสเปอร์มาทิด (spermatids) เซลล์มีขนาดประมาณ 2.5 ไมโครเมตร เนื่องจากผ่านกระบวนการแบ่งเซลล์แบบ
ไมโอซิส ครั้งที่ 2 โครมาตินรวมตัวกันแน่นเป็นเซลล์กลมขนาดเล็กแต่เซลล์ยังคงอยู่ในสเปอร์มาโทซีสต์ (ภาพที่ 3-C)
ระยะสเปอร์มาโทซัว (spermatozoon) เซลล์สืบพันธุ์มีขนาดกลมย้อมติดสีน้าเงินขนาดเล็กมองเห็นส่วนหางชัดเจน
ซึ่งย้อมติดสีชมพู และเซลล์สืบพันธุ์ไม่มีสเปอร์มาโทซีสต์แล้วในระยะนี้ (ภาพที่ 3-C)

ผลการศึกษา
จากการศึกษามิญชวิทยาของเนื้อเยื่อรังไข่ของปลาคางคกเพศเมียทุกตัวพบว่าเนื้อเยื่อรังไข่ทั้งหมดอยู่ ในขั้นสมบูรณ์
และมีการพัฒนาของเซลล์ไข่เป็นแบบไข่สุกไม่พร้อมกัน (asynchronous oocyte development) เนื่องจากประกอบด้วย
กระบวนการพัฒนาของเซลล์ไข่หลายระยะ (ภาพที่ 1-A) โดยลักษณะดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับลักษณะรังไข่ที่พบในปลาคางคก
ชนิด Opsanus beta (Gallardo-Torres et al., 2004) และปลากระดูกแข็งชนิดอื่น ๆ เช่น ปลาในอันดับปลากะพงชนิ ด
Lutjanus alexandrei (Fernandes et al., 2016) ปลาในอั น ดั บ ปลาหั ว ตะกั่ ว ชนิ ด Crenichthys baileyi และชนิ ด
Empetrichthys latos (Uribe et al., 2012) ไข่ที่สุกไม่พร้อมกันในรังไข่แสดงให้เห็นว่าปลาคางคกชนิดที่ท้าการศึกษามีการ
ปล่อยไข่ได้หลายครั้งในรอบปี (Gallardo-Torres et al., 2004) โดยระยะการเจริญของการพัฒนาของเซลล์ไข่สามารถแยก
จากลักษณะเด่นที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ ระยะเพอรินิวคลีโอลาร์ ปรากฏนิวคลีโอลัสหลายอันประมาณ 4–5 เม็ด ไซโทพลาซึมย้อมติดสี
ม่วงเข้มเนื่องจากยังมีการสังเคราะห์ทั้งอาร์เอนเอ และไรโบโซม เพื่อรองรับการพัฒนาของเซลล์ไข่ (Wallace and Selman,
1990) (ภาพที่ 1-B) ในระยะนี้เริ่มพบการพัฒนาของชั้นเซลล์ฟอลลิคูล่าที่เรียงตัวแบบแบนบางชั้นเดียว ซึ่งคล้ายคลึงกับการ
รายงานในปลากระดูกแข็ งทั่วไป (Wallace and Selman, 1990; Boonyoung et al., 2016) ระยะลิพิด ดรอปเลท แอน
คอทิเคิล เอลวรโอไล เริ่มปรากฏหยดไขมันลักษณะเป็นถุงใส ขอบเรียบ ถุงใสเหล่านี้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเป็นแหล่งอาหาร
ส้ารองส้าหรับตัวอ่อน (Wiegand M., 1996) และมีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการเข้ามาอสุ จิ (polyspermy) เมื่อไข่ได้รับการ
ผสมแล้ว ภายใต้กลไกของปฏิกิริยาคอร์ติคัล (Cortical reaction) (Nagahama, 1983) ระยะนี้เริ่มปรากฏชั้นโซนา เพลลูซิดา
(zona pellucida) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในปลาข้าวเม่า Ambassis vachellii (ปิยากร บุญยังและคณะ, 2560) ระยะแรก
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ของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ เริ่มปรากฏเม็ดไข่แดงขนาดเล็กภายในเซลล์ไข่ ไข่แดงเหล่านี้เกิดจากโปรตีนไวเทลโลจินิน
(vitellogenin) ที่ถูกสังเคราะห์จากตับ และล้าเลียงผ่านกระแสเลือดเข้ามาสะสมในเซลล์ไข่ ภายใต้กลไกการควบคุมของ
ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Babin et al., 2007; Le Menn et al., 2007) โดยหน้าที่ของไข่แดงคือ เป็นสารอาหารและเกี่ยวข้องกับ
กระบวนเมทาบอลิซึมของปลาในระยะตัวอ่อน (Nagahama, 1983) ระยะท้ายของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ เป็นระยะที่
ปรากฏเม็ดไข่แดงมากขึ้น และมีขนาดใหญ่ขึ้น มีความแข็งแรงของชั้นห่อหุ้มไข่มากกว่าระยะแรกของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ
สุดท้ายระยะการเจริญเซลล์ไข่เต็มที่ มีการรวมตัวของเม็ดไข่แดงขนาดเล็กจนกลายเป็นแผ่นไข่แดง (yolk plate) ระยะนี้เป็น
ระยะที่พร้อมสืบพันธุ์จึงต้องการความแข็งแรงของชั้นที่ห่อหุ้มไข่ชั้นต่าง ๆ มากที่สุด (Dietrich and Krieger, 2009)
จากการศึกษามิญชวิทยาของอัณฑะปลาคางคกเพศผู้ทุกตัวจัดอยู่ในขั้นสมบูรณ์ที่ภายในอัณฑะประกอบด้วยท่อสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ (seminiferous lobule) เป็นจ้านวนมาก แต่ละท่อมีการกระจายตัวของสเปอร์มาโทโกเนียมกระจายตัวตลอด
แนวของท่อ (ภาพที่ 3-A) ซึ่งจัดเป็น unrestricted spermatogonial testis ในการศึกษาครั้งนี้ระยะพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์
เพศผู้สามารถแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่ ระยะสเปอร์มาโทโกเนียม ระยะสเปอร์มาโทไซต์ระยะแรก ระยะสเปอร์มาโทไซต์
ระยะที่สอง ระยะสเปอร์มาทิด และระยะสเปอร์มาโทซัว ซึ่งสอดคล้องกับปลาคางคกชนิด O. beta (Gallardo-Torres et al.,
2004) โดยระยะการเจริญของการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้สามารถแยกจากลักษณะเด่นที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ ระยะสเปอร์มา
โทโกเนียม เป็นระยะที่มีการตัวของเฮทเทอโรโครมาตินเรียงตัวคล้ายหน้าปัดนาฬิกา มีขนาดนิวเคลียสใหญ่กว่าระยะอื่น ๆ
ระยะสเปอร์มาโทไซต์ระยะแรก มีการรวมตัวกันเฮทเทอโรโครมาตินและมีขนาดของไซโทพลาซึมเล็กลงกว่าระยะสเปอร์มาโท
โกเนียมในระยะนี้เป็นระยะแรกที่เซลล์สืบพันธุ์ถูกบรรจุอยู่ในถุงสเปอร์มาโทซีสต์ ระยะสเปอร์มาโทไซต์ระยะที่สอง เซลล์มี
ขนาดเล็กลงเนื่องจากมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส ระยะสเปอร์มาทิด เป็นระยะที่เซลล์สืบพันธุ์เริ่มมีหางแต่ยังคงอยู่ในถุงสเปอร์
มาโทซีสต์ และสุดท้าย ระยะสเปอร์มาโทซัว พบว่าเซลล์สืบพันธุ์มีหางและไม่มีถุงสเปอร์มาโทซีสต์ห่อหุ้มแล้ว เป็นระยะที่พร้อม
ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ออกมาเพื่อสืบพันธุ์
จากผลการศึกษาระยะการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ในปลาคางคกจากบริเวณปากแม่น้าปราณบุรีในเดือนสิงหาคมนั้น
อาจจะไม่เพียงพอในการบอกฤดูสืบพันธุ์ของปลาชนิดนี้ได้ทั้งหมด แต่ลักษณะการเจริญที่เต็มที่ของเซลล์สบื พันธุ์ของปลาคางคก
ทั้งสองเพศที่เกิดในช่วงเดือนนี้ ได้แก่ การพบระยะการเจริญเซลล์ไข่เต็มที่ในปลาคางคกเพศเมีย และระยะสเปอร์มาโทซัวใน
ปลาคางคกเพศผู้ สามารถบอกความพร้อมในการสืบพันธุ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ อาจอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง
เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นช่วงฤดูสืบพันธุ์หนึ่งในหลาย ๆ ครั้งที่เกิดขึ้นได้ในรอบปี

บทสรุป
จากการศึกษาระยะการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ในปลาคางคกจากบริเวณปากแม่น้าปราณบุรีท้าให้ทราบว่า ปลาคางคก
เพศเมียมีเนื้อเยื่อรังไข่อยู่ในขั้นสมบูรณ์และมีการพัฒนาของเซลล์ไข่เป็นแบบไข่สุกไม่พร้อมกัน (asynchronous oocyte
development) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการพัฒนาของเซลล์ไข่หลายระยะในรังไข่เดียว ในส่วนของปลาคางคกเพศผู้นั้น
เนื้อเยื่ออัณฑะอยู่ในขั้นสมบูรณ์เช่นกัน และมีอัณฑะเป็นแบบ unrestricted spermatogonial testis ในเดือนสิงหาคมนั้นอยู่
ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่ปลาคางคกมีความพร้อมในการสืบพันธุ์มาก และอยู่ใกล้ช่วงฤดูสืบพันธุ์
ช่วงหนึ่งในรอบปี ผลการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จะน้าไปสู่การศึกษาโครงสร้างละเอียดของเซลล์สืบพันธุ์ ฤดู
สืบพันธุ์ ฤดูกาลปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ และสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของปลาคางคกในอนาคตต่อไป
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เอกสารรวบรวมบทความวิจัย : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมตัดยาวและตัดขวางของเนื้อเยื่อรังไข่และกระบวนการพัฒนาของเซลล์ไข่ของปลาคางคกเพศเมียชนิด
Allenbatrachus grunniens. A). เนื้ อ เยื่ อ รั ง ไข่ ที่ ป ระกอบด้ ว ยระยะเซลล์ ไ ข่ ห ลายระยะ B). ระยะเพอริ นิ ว คลี โ อลาร์
(perinucleolar; PN). C). ระยะลิพิด ดรอปเลท แอน คอทิเคิล เอลวรโอไล (Lipid droplets and cortical alveoli stage;
CO). D). ภาพขยายระยะ CO. Note: Ca = cortical alveoli, EV = early vitellogenic stage, Fc = follicular cell, N =
nucleus, nu = nucleolus, Od = oil droplets, Zp = zona pellucida.
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ภาพที่ 2 แสดงภาพรวมตัดขวางของเนื้อเยื่อรังไข่และกระบวนการพัฒนาของเซลล์ไข่ระยะการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นทุติยภูมิ 3
ระยะของปลาคางคกเพศเมียชนิด Allenbatrachus grunniens. A). ระยะแรกของการเจริญของการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นทุติย
ภูมิ (early vitellogenic stage; EV). B). ภาพขยายของ EV. C). ระยะท้ายของการเจริญของการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นทุติยภูมิ
(late vitellogenic stage; LV). D). ภาพขยายของ LV. E). ระยะการเจริญของเซลล์ไข่เ ต็มที่ (mature stage; M). F). ภาพ
ข ย า ย ข อ ง M. Note: Ca = cortical alveoli, Gc = granulosa cell, Tc = theca cell, Yg = yolk granule, Yp = yolk
plate, Zp = zona pellucida.
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เอกสารรวบรวมบทความวิจัย : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพที่ 3 แสดงภาพรวมตัดขวางของเนื้อเยื่ออัณฑะและระยะการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ปลาคางคกเพศผู้ชนิด Allenbatrachus
grunniens. A). แสดงภาพรวมตัดขวางของเนื้อ เยื่ ออั ณฑะที่ป ระกอบไปด้ว ยหลาย seminiferous lobule (SL) B). ระยะ
spermatogonium (sg) และ ระยะ primary spermatocyte (psm) C). ระยะ secondary spermatocyte (ssm), ระยะ
spermatid (st), ระยะ spermatozoon (sz) และภาพถุง spermatocyst (sc)
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