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การศึกษาโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของหลอดอาหารและกระเพาะอาหารของปลากดเหลือง Hemibagrus
filamentus (Fang and Chaux, 1949) ที่มีความยาวลาตัวเฉลี่ย 17.4 เซนติเมตร ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้
แสง พบว่าทั้งหลอดอาหารและกระเพาะอาหารประกอบด้วยผนัง 4 ชั้น คือ mucosa, submucosa, muscularis
และ serosa สาหรับหลอดอาหารสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ที่มีโครงสร้างเนื้อเยื่อที่ต่างกัน โดยเฉพาะส่วนของ
longitudinal fold ในชั้น mucosa ขณะที่กระเพาะอาหารสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กระเพาะส่วนต้น (fundic)
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และส่วนท้าย (pyloric) เยื่อบุผิวทั้งสองส่วนเป็นแบบเซลล์ชั้นเดียวรูปทรงสูง (simple columnar epithelium)
โดยตลอด พบต่อมสร้างสาร (gastric gland) แทรกอยู่เป็นจานวนมากในชั้น lamina propria
ค่าส่าคัญ : จุลกายวิภาค; หลอดอาหาร; กระเพาะอาหาร; ปลากดเหลือง

Abstract
A histological study on the esophagus and stomach of yellow mystus, Hemibagrus
filamentus (Fang and Chaux, 1949) with average total body length about 17.4 cm was conducted.
Under the light microscope, the esophagus and stomach are composed of four layers; mucosa,
submucosa, muscularis and serosa. The esophagus of this fish was divided into three parts based
on differently histological structure especially longitudinal fold in the mucosa layer. The stomach
could be divided into two distinct regions; fundic and pyloric. Each region was covered by simple
columnar epithelium. Gastric gland was found throughout their stomach in the layer of lamina
propria.
Keywords: histology; esophagus; stomach; Hemibagrus filamentus
เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้ทราบถึงชีววิทยาการเจริญเติบโต
แต่ยังใช้คาดการถึงอัตราการอยู่รอดของปลาในช่วงวัย
อ่อน (larval growth and survival) ได้อีกด้วย [5]
ยกตัวอย่าง เช่น การศึกษาระบบย่อยอาหารของปลา
กดเหลืองวัยอ่อน พบว่าเมื่อปลาอายุ 16 วัน มีการ
พัฒนาของระบบย่อยอาหารที่สมบูรณ์และย่อยอาหาร
ได้ดี [6,7] นอกจากนี้ยังมีการศึกษาโครงสร้างมหกาย
วิ ภ าค (anatomy) และชนิ ด ของอาหารภายใน
กระเพาะของปลากดเหลื อ งที่ โ ตเต็ ม วั ย พบว่ า ผนั ง
เนื้อเยื่อด้านในมีลักษณะเป็นหยักสีขาว มีปลาขนาด
เล็ก ตัวอ่อนแมลง และกุ้งน้าจืด เป็นองค์ประกอบอยู่
ภายในกระเพาะอาหาร ข้อมูลที่ได้ทาให้ทราบว่าปลา
ชนิดนี้จัดเป็นปลากินเนื้อ [8,9]
แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุ บันยังไม่เคยมี รายงาน
ด้า นจุ ลกายวิ ภาคของทางเดิ น อาหารที่ เ น้น ส่ว นของ
หลอดอาหารและกระเพาะอาหารของปลากดเหลืองมา
ก่ อ น โดยใช้ เ ทค นิ ค ด้ า นเนื้ อ เยื่ อ (histological

1. บทน่า
จากการทบทวนเอกสารพบว่าการศึกษาด้าน
จุ ล กายวิ ภ าคทางเดิ น อาหารปลากระดู ก แข็ ง มี ไ ว้
หลากหลายฉบั บ อาทิ เ ช่ น ปลาเรนโบว์ เ ทราต์
(rainbow trout, Oncorhynchus mykiss) [1]
ปลากดอเมริ กั น (channel catfish, Ictarulus
punctatus) [2] ปลากะพงลาย (striped bass,
Morone saxatilis) [3] และปลาดุกด้าน (Clarias
batrachus) [4]
ส าหรั บ ปลากดเหลื อ ง
Hemibagrus
filamentus (Fang and Chaux, 1949) ซึ่งจัดเป็น
ปลาน้าจืดเศรษฐกิจที่มีความสาคัญมากชนิดหนึ่งของ
ประเทศไทย เป็น ที่ต้ องการของตลาดสู งเนื่อ งจากมี
รสชาติ ที่ อ ร่ อ ย ท าให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ค้ น คว้ า เพื่ อ
ส่ ง เสริ ม เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต จากการเพาะเลี้ ย งปลา
กดเหลื อ งไม่ น้ อ ยกว่ า ปลาเศรษฐกิ จ ชนิ ด อื่ น ๆ
โดยเฉพาะระบบย่อยอาหาร การศึกษาระบบนี้ไม่เพียง
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analysis) มาวิเคราะห์ ดังนั้นวัตถุประสงค์ครั้งนี้เพื่อ
ศึกษาและตอบคาถามเกี่ยวกับโครงสร้างหลอดอาหาร
และกระเพาะอาหารของปลากดเหลื อ งตั ว เต็ ม วั ย
ข้อมู ลที่ไ ด้ไ ม่เพี ยงแต่ยื นยั นโครงสร้า งระดับ เนื้อ เยื่ อ
และเซลล์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง แต่ ยั งเป็ น พื้ น ฐานส าหรั บ
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาเอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร
สรี รวิ ทยา ตลอดจนใช้ เปรีย บเทีย บกั บการศึก ษาจุ ล
พยาธิวิทยา บริเวณทางเดินอาหารของปลากดเหลืองที่
เป็นโรคในอนาคตต่อไป

หลอดอาหารเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของทางเดิ น
อาหารที่ ต่ อ จากคอหอยจนสิ้ น สุ ด บริ เ วณกระเพาะ
อาหาร มีหน้าที่ ส่งผ่านอาหารไปยังกระเพาะอาหาร
[12] ทางเดิ น อาหารตั้ งแต่ ห ลอดอาหารเป็ น ต้ น ไปมี
โครงสร้างเนื้อเยื่อจานวน 4 ชั้น เป็นองค์ประกอบ คือ
mucosa, submucosa, muscularis และ serosa
เช่นเดียวกับปลาไหลยุโรป (European eel, Anguilla
anguilla และ ปลาซิคลิด (ciclids fish, Astatolapia
burtoni [13] สาหรับหลอดอาหารของปลากดเหลือง
สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หลอดอาหารส่วนต้น
กลาง และปลาย แต่ละส่วนแสดงรายละเอียด ดังนี้
3.1.1 หลอดอาหารส่วนต้น ประกอบด้วย
ผนัง 4 ชั้น ได้แก่
(1) ชั้น mucosa (รูปที่ 1A - 1B)
สามารถแบ่งออกเป็นชั้นย่อย ๆ ได้แก่
(1.1) ชั้น epithelium เป็นชนิด
stratified squamous epithelium ประกอบด้วย
เซลล์ บุ ผิ ว รู ป แบนเรี ย งซ้ อ นกั น หลายชั้ น แทรกด้ ว ย
goblet cells จานวนมาก ไม่มี cilia สอดคล้องกับ
ปลา Astatotilapia burton ที่พบ goblet cells
กระจายตั ว อยู่ เ ป็ น จ านวนมากในชั้ น นี้ [13] ซึ่ งจาก
การศึกษาของ Reifel และ Travill [14] พบว่าเซลล์บุ
ผิวบริเวณนี้สร้าง neutral mucopolysaccharides
(1.2) ชั้น lamina propria เป็น
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยู่ใต้เยื่อบุผิวและยื่นเข้าไปในลูเมน
และไม่พบ esophageal gland ในผนังหลอดอาหาร
เช่นเดียวกับรายงานในปลาชนิดอื่น ๆ [13,15,16]
(1.3) ชั้น muscularis mucosae
ที่ค่อนข้างสังเกตยาก แต่จะมีลักษณะบาง ๆ อยู่ถัดจาก
ชั้น lamina propria ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบ
(2) ชั้น submucosa เป็นเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน (loose connective tissue) ที่มีหลอดเลือด
แทรก

2. อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
สุ่ม เก็ บ ตั ว อย่ า งปลากดเหลื อ งตั ว เต็ ม วั ย จาก
ชาวประมงพื้นบ้าน ช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ 2554 จานวน
20 ตัว [ความยาวมาตรฐาน (standard length) 1620 เซนติเมตร เฉลี่ย 17.4 เซนติเมตร] จากแม่น้าตาปี
บริ เ วณอ าเภอฉวาง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
(8°28.103' N, 99°29.452' E) นาปลาที่ได้มาสลบด้วย
การแช่น้าแข็ง (rapid cooling method) ตามวิธีของ
Wilson และคณะ [10] เปิดช่องท้อง นาส่วนทางเดิน
อาหารตั้งแต่หลอดอาหารถึงกระเพาะอาหารออกมา
แล้ ว เก็ บ ในน้ ายารั ก ษาสภาพเนื้ อ เยื่ อ Davidson’s
fixative ต่ อจากนั้นน ามาผ่านกระบวนการเตรีย ม
ตั ว อย่ า งสไลด์ ถ าวรตามวิ ธี ม าตรฐานของ paraffin
method ตัด section หนา 5-6 µm ย้อมสี Harris's
hematoxylin และ eosin [11] นาสไลด์เนื้อเยื่อที่
ได้ ม าศึ ก ษาภายใต้ ก ล้อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบใช้แ สง เพื่ อ
ศึ ก ษาลั ก ษณะโครงสร้ า งเนื้ อ เยื่ อ หลอดอาหารและ
กระเพาะอาหาร

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 โครงสร้ างทางจุล กายวิภาคของหลอด
อาหาร (histology of esophagus)
48
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รูปที่ 1 โครงสร้างเนื้อเยื่อหลอดอาหารตัดตามยาว (longitudinal sections) : (A-B) หลอดอาหารส่วนต้น, (C-D)
หลอดอาหารส่วนกลาง และ (E-F) หลอดอาหารส่วนปลาย (E = epithelium, F = อาหาร, M = mucosa,
Sb = submucosa, Mu = muscularis, S = serosa, L = lumen, LF = longitudinal fold,
Lp = lamina propria, m = เซลล์สร้างเมือก)
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(3) ชั้น muscularis ประกอบด้วยชั้น
กล้ามเนื้อเรียบ 2 ชั้น คือ ชั้นในที่เรียงแบบวงกลม
(circular muscular layer) และชั้นนอกที่เรียงแบบ
ตามความยาว (longitudinal muscular layer)
(4) ชั้นนอกสุดคือ serosa ประกอบ
ด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชั้นบาง ๆ และมีเซลล์รูปแบนบาง
ชั้นเดียว (simple squamous epithelium) อยู่นอก
สุด
3.1.2 หลอดอาหารส่วนกลาง มี ลักษณะ
โครงสร้างทางเนื้อเยื่อเหมือนหลอดอาหารส่วนต้น ต่าง
เพียงแค่ชั้น mucosa ยื่นเข้าไปในลูเมนมากขึ้น (รูปที่
1C - 1D)
3.1.3 หลอดอาหารส่วนปลาย มีโครงสร้าง
เช่นเดียวกับหลอดอาหารส่วนต้นและกลาง แต่จะมีสัน
นูนตามยาว (longitudinal fold) ของชั้น mucosa
ยื่นเข้าไปในลูเมนอย่างเห็นได้ชัด พบเซลล์สร้างเมือกที่
เห็นชัดเจนเมือเปรียบเทียบกับอีกสองส่วน นอกจากนี้
ยังพบชั้น muscularis mucosae หนาและชัดเจนมาก
ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดอาหารส่วนอื่น ๆ (รูปที่
1E - 1F)
3.2 โครงสร้างทางจุลกายวิภาคของกระเพาะ
อาหาร (histology of stomach)
ส่ ว นนี้ จ ะต่ อ จากหลอดอาหารส่ ว นท้ า ย
รอยต่อระหว่างหลอดอาหารและกระเพาะอาหารพบว่า
เยื่ อ บุ ผิ ว เปลี่ ย นจาก stratified
squamous
epithelium
เป็ น ชั้ น เดี ย วรู ป ทรงสู ง (simple
columnar epithelium) และพบ gastric gland
กระเพาะอาหารของปลากดเหลืองสามารถแบ่งได้เป็น
2 ส่ ว น โดยพิ จาณาจากโครงสร้ า งเนื้ อ เยื่ อ ได้ แ ก่
กระเพาะอาหารส่ ว นต้ น (fundic) และส่ ว นท้ า ย
(pyloric) คล้ายกับการรายงานของ Genten และคณะ
[13] ทีส่ ามารถแสดงรายละเอียด ดังนี้
3.2.1 กระเพาะอาหารส่วนต้น ประกอบ

ด้วยผนัง 4 ชั้น ได้แก่
(1) ชั้ น mucosa มี ลั กษณะเป็ น
longitudinal fold ยืนเข้าไปในลูเมนน้อยมากคล้าย
กับการศึกษาในปลา Perca fluviatilis, Poecilia
reticulata และ Schilbe mystus [13] ผิวของ
กระเพาะอาหารมี investigation เรียกว่า gastric pit
ชั้น mucosa แบ่งออกเป็น 3 ชั้นย่อย ดังนี้
(1.1) ชั้น epithelialium เยื่อบุผิว
ชั้น นี้ ป ระกอบด้ ว ยเซลล์ รู ปแท่ งทรงสู งเรี ย งชั้ น เดี ย ว
(simple high columnar epithelium) นิวเคลียสรูป
รีอยู่ด้านฐานเซลล์ ไม่พบ goblet cells คล้ายกับ
การศึกษาในปลาหลายชนิด อาทิ Perca fluviatilis,
Schibe mystus [13] และอื่น ๆ [17,18] (รูปที่ 2A)
(1.2) ชั้ น lamina propria
ประกอบด้ ว ยชั้ น เนื้ อ เยื่ อ เกี่ ย วพั น และพบ gastric
gland (หรืออาจเรียกว่า fundic gland) แทรกอยู่ใน
ชั้ น นี้ เ ป็ น จ านวนมาก แต่ ล ะต่ อ มประกอบด้ ว ย
glandular cell มีรูปร่างคล้าย pyramid มีนิวเคลียส
อยู่บริเวณฐานเซลล์ ไซโตพลาสซึมติดสี eosin เรียง
เป็นชั้นเดียว หน้าที่ของ gastric gland คือ สร้าง
เอนไซม์ pepsinogen
และกรดไฮโดรคลอริ ก
(hydrochloric, HCl) [19,20] ซึ่งเทียบได้กับ chief
cells และ parietal cells ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
[21] รวมทั้ ง ยั ง มี ง านวิ จั ย ที่ เ ชื่ อ ว่ า เซลล์ ดั ง กล่ า ว
เกี่ยวข้องกับการดูดซึมไขมันอีกด้วย [22] นอกจากนี้
อาจพบหลอดเลือดแทรกอยู่ในชั้นนี้ด้วย (รูปที่ 2A)
(1.3) ชั้น muscularis mucosae
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบชั้นบาง ๆ ที่แยกจากชั้น
submucosa ได้ค่อนข้างยาก
(2) ชั้น submucosa ประกอบด้วย
เนื้ อ เยื่ อ เกี่ ย วพั น ที่ เ รี ย งตั ว อย่ า งหลวม ๆ (loose
connective tissue) ที่มีเส้นเลือดขนาดเล็กแทรกตัว
อยู่
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รูปที่ 2 โครงสร้างเนื้อเยื่อตัดตามยาว (longitudinal sections) : (A) กระเพาะอาหารส่วนต้น, (B-D) กระเพาะ
อาหารส่วนปลาย (Bv = หลอดเลือด (blood vessel), E = epithelium, Gg = gastric gland,
Gp = gastric pit, L = lumen, Lp = lamina propria, Sb = submucosa, Wbc = เม็ดเลือดขาว)
(3) ชั้น muscularis ประกอบด้วย
กล้ามเนื้อเรียบ 2 ชั้น ที่เรียงกันในแนววงกลม (inner
circular layer) ที่หนามากกว่าแนวตามยาว (outer
longitudinal layer) คล้ายกับการรายงานการศึกษา
ในปลากระดูกแข็งทั่วไป [13,17]
(4) ชั้น serosa ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพันบาง ๆ และมี mesothelial cells เรียงเป็น
ชั้นเดียว (simple squamous epithelium) อยู่นอก
สุด
3.2.2 กระเพาะอาหารส่วนท้าย เป็นส่วนที่
ต่อจากกระเพาะอาหารส่วนต้น เป็นบริเวณส่วนโค้ง
ของกระเพาะอาหาร ชั้น mucosa มีลักษณะยืนเข้าไป
ในลูเมนมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกระเพาะอาหาร

ส่วนต้น บางครั้งอาจแตกแขนงออกเป็น secondary
fold ชั้นนี้ประกอบด้วยเซลล์รูปแท่งทรงสูงชั้นเดียว ใน
ชั้น lamina propria อาจะพบเซลล์เม็ดเลือดขาว
(leukocyte) กระจายตัวอยู่ พบ gastric gland
กระจายตั ว อยู่ เ ป็ น จ านวนมากและเปิ ด ออกบริ เ วณ
gastric pit ถัดมาเป็นชั้น submucosa ซึ่งเป็นชั้น
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเรียงตัวหนาและพบหลอดเลือดขนาด
เล็กแทรกตัวอยู่มากกว่าส่วนก่อนหน้านี้ ต่อจากนั้นไป
เป็ น ชั้ น muscularis มี ก ล้ า มเนื้ อ เรี ย บหนากว่ า
กระเพาะอาหารส่วนต้นและชั้น serosa มีลักษณะ
โครงสร้างเหมือนกับกระเพาะอาหารส่วนต้น (รูปที่ 2B
- 2D)
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นอกจากนี้ ก ารศึ ก ษาครั้ ง นี้ ยั ง ท าการ
เปรียบเทียบโครงสร้างจุลกายวิภาคของหลอดอาหาร

และกระเพาะอาหารอี ก ด้ ว ย โดยมี ร ายละเอี ย ด ดั ง
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบภาพรวมระหว่างโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของหลอดอาหารและกระเพาะอาหารของ
ปลากดเหลือง Hemibagrus filamentus
อวัยวะ/
ชั้น

mucosal
epithelium

Mucosa
Lamina
propria

muscularis
mucosae

submucosa muscularis

serosa

เซลล์รูปแบนบาง
stratified
ไม่พบ
ชั้นกล้ามเนื้อบาง ๆ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
หลอด
กล้ามเนื้อ ชั้นเดียว (simple
squamous esophageal แต่จะหนามากขึ้น พบหลอดเลือด
อาหาร
เรียบ 2 ชั้น
squamous
epithelium
gland
บริเวณส่วนปลาย
ขนาดเล็ก
epithelium
mesothelial
ชั้นกล้ามเนื้อบาง ๆ
Simple
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
cells เรียงเป็นชั้น
กระเพาะ
พบ gastric แต่แยกค่อนข้างยาก
กล้ามเนื้อ
columnar
พบหลอดเลือด
เดียว (simple
อาหาร
gland
จากชั้น
เรียบ 2 ชั้น
epithelium
ขนาดเล็ก
squamous
submucosa
epithelium)

4. สรุปและข้อเสนอแนะ

5. เอกสารอ้างอิง

ทั้งหลอดอาหารและกระเพาะอาหารมีผนังครบ
ทั้ง 4 ชั้น คือ mucosa, submucosa, muscularis
และ serosa โดยที่หลอดอาหารสามารถแบ่งเป็น 3
ส่ ว น แต่ ล ะส่ ว นจะโครงสร้ า งทางจุ ล กายวิ ภ าคที่
แตกต่ า งกั น โดยเฉพาะ ชั้ น mucosa ในขณะที่
กระเพาะอาหารสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ที่มีเซลล์บุ
ผิวแบบ simple columnar epithelium และมี
gastric gland ตลอดแนวความยาวของชั้น lamina
propria จากการศึกษาครั้งนี้ ยังขาดความรู้และความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งละเอี ย ด (ultrastructure)
มิญชเคมีและเอนไซม์ของหลอดอาหารและกระเพาะ
อาหารของปลากดเหลือง ซึ่งมีความจาเป็นที่ต้องศึกษา
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