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บทคัดยอ 
 การศึกษาโครงสรางพ้ืนฐานจุลกายวิภาคอวัยวะตางๆ ภายในตัวแมลงทําใหเขาใจถึงชีววิทยาพ้ืนฐาน ซึ่งยังไมมี
รายงานการศึกษาดวงน้ํามนั Epicauta waterhousei มากอน ดงันัน้ ในการศึกษาคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาโครงสราง
จุลกายวิภาคและจุลกายวิภาคเคมีของดวงน้ํามัน โดยใชเทคนิคทางดานจุลกายวิภาค ภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสง 
พบวา ระบบหอหุมประกอบดวย 3 ชัน้คอื ชัน้ผวินอก (epicuticle) ชัน้นอก (exocuticle) และช้ันใน (endocuticle) ทีป่กคลุม
ภายนอกท้ังหมด ระบบขับถายประกอบดวยทอมัลพิเกียน (malphigian tubues) ที่เซลลบุผิวจัดเรียงแบบรูปลูกบาศก 
ชั้นเดียว (simple cuboidal epithelium) และมักบรรจุอยูภายในเนื้อเยื่อไขมัน ระบบหายใจประกอบดวยรูหายใจ (spiracle 
tubules) และทอลม (trachea) เซลลบุผิวท้ังสองอวัยวะจัดเรียงแบบแบนบาง ชั้นเดียว (simple squamous epithelium) 
พบหลักไดบริเวณใกลผนังลําตัว ระบบประสาทสามารถพบไดแค 3 ปม แตละปมจะประกอบดวย 2 ชั้นคือ ชั้นนอก 
(cortex) และชัน้ใน (medullar) โดยชัน้นอกสามารถจาํแนกเซลลทีพ่บได 3 เซลลคอื เซลลนวิโรเซครทีอร ี(neurosecretory 
cells) เซลลประสาทคํ้าจุน (neuroglia) และเซลลประสาท (neuron) สําหรับระบบสืบพันธุ รังไขถูกจัดเปนแบบมีเซลลพี่
เลี้ยง (meroistic ovariole) สวนโครงสรางรังไข ระยะเซลลสืบพันธุ และทอสืบพันธุ สามารถพบไดในการศึกษาครั้งนี้

คําสําคัญ : จุลกายวิภาค จุลกายวิภาคเคมี ดวงน้ํามัน พิษณุโลก

Abstract
 Basic histology of organ systems is essential for fundamental insect biology but a histology report regard-

ing the organ system of Epicauta waterhousei is not presently available. The aim of this study was to examine 
the structure of some of the organs of E. waterhousei using histological analysis. Under light microscopy, the 

histological characteristics revealed that the integument system was covered by three layers, epicuticle, exocu-
ticle, and endocuticle. The urinary system had malphigian tubules as simple cuboidal epithelium and tracheal 

embedded in adipose tissue. The respiratory system was composed of spiracles and trachea as simple squamous 
epithelium and was mainly found near the integument. This study found that the nervous system had three 

ganglia. Each ganglion consisted of two layers, an outer cortex and an inner medullar. The cell types of cortex 
were classified into three types based on size and histological characterization, neuro-secretory cells, neuroglia, 

and neuron. Study of the reproductive system resulted in the ovary being classified as a meroistic ovariole type. 

Ovarian structure, oogenic stages, and ovarian ducts were also present.

Keywords: Histology: Histo-chemistry: Epicauta waterhousei: Phitsanulok
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1. บทนํา 

 ดวงนํ้ามันดําแถบขาว Epicauta waterhousei 

(Haag-Rutenberg, 1880) มีชื่อสามัญวา White-banded 

blister beetle จัดเปนแมลงปกแข็งในอันดับ Coleoptera 

วงศ Meloinae พบการกระจายตัวอยูทั่วไปในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีสามารถพบได

ทั่วทุกภาค [1] ลักษณะสําคัญทางดานสัณฐานวิทยา

ทีช่ดัเจน ไดแก สวนหัวสสีมแดง ปกคูหนาสดีาํมขีดีสเีหลอืง

ตามยาวขอบปกขางละขีด เพศเมียมีขนาดใหญกวาเพศผู 

ในปจจุบันแมลงชนิดน้ีจัดเปนเเมลงศัตรูพืชที่สําคัญชนิด
หนึง่มกักดักนิใบและดอกจนกอใหเกดิความเสยีหายกบัพชื
เศรษฐกจิหลายชนดิโดยเฉพาะพชืในตระกลูถัว่ [2], [3], [4] 
นอกจากนี้ยังสามารถปลอยสารพิษที่มีชื่อวา แคนทาริดิน 
(cantharidin) ซึง่หากสัมผสักบัผวิหนังของมนุษยทาํใหเปน
ผื่น พุพอง ปวดแสบปวดรอนบริเวณผิวหนังและหากรับ
ประทานอาจทําใหเสียชีวิตได [2], [5] 
 รายงานการวิจัยที่ผานมาพบวาดวงนํ้ามันในสกุลนี้
มกัศกึษาโดยเนนดานนเิวศวทิยา พฤตกิรรมและกายวภิาค
ภายนอกเปนหลัก [2], [6] ในขณะท่ีการศึกษาระดับเน้ือเยือ่
และเซลลก็พอมีรายงานอยูบาง แตสวนใหญเปนเอกสาร
ในตางประเทศ อาทิ Everly [7] ทําการศึกษาจุลกายวิภาค
ของระบบทางเดินอาหารในดวงนํ้ามัน E. canerea ทาง
ตะวนัออกเฉยีงใตของรฐัโอไฮโอ ประเทศสหรฐัอเมรกิา เชน
เดยีวกบั Mattingly [8] ศกึษาสณัฐานวทิยาและจลุกายวภิาค
ของระบบทางเดินอาหารของดวงน้ํามัน ชนิด E. pennsyl-
vanica นอกจากนี้ Gerber et al. [9] ยังไดทําการศึกษา
โครงสรางทางกายวิภาค จุลกายวิภาค และสรีรวิทยาของ
ระบบสืบพันธุทั้งเพศผูและเพศเมียของดวงน้ํามันชนิด 
Lytta nuttalli อกีดวย แตอยางไรกต็ามเมือ่ทบทวนเอกสาร

เกี่ยวกับโครงสรางดวงน้ํามัน E. waterhousei ใน
ประเทศไทยกลับไมมีรายงานจวบจนปจจุบัน
 ดวยเหตผุลทีก่ลาวมาขางตนมคีวามจาํเปนอยางยิง่

ทีต่องมกีารพัฒนาและวิจยัดานจลุกายวภิาคของดวงน้ํามนั

ชนิดที่พบไดทั่วไปในประเทศไทยโดยใชเทคนิคดาน
จลุกายวภิาค (histological analysis) วตัถปุระสงคของการ
ศกึษาครัง้นีเ้พือ่ศกึษาและตอบคําถามจุลกายวภิาคพ้ืนฐาน

ของดวงนํ้ามันชนิด E. waterhousei บริเวณสวนทาย ซึ่ง
เปนพื้นที่สวนใหญของแมลง ขอมูลที่ไดไมเพียงชวยให

เขาใจและทราบถึงโครงสรางระดับเนื้อเยื่อและเซลลของ

ดวงชนิดนี้ แตยังนําไปสูการสรางองคความรูที่ถือวาเปน
รายงานอางอิงทางวิชาการฉบับแรกของประเทศไทย 

นอกจากน้ีคาดวายังจะไดขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับ

เปรียบเทียบกับดวงน้ํามนัชนิดใกลเคยีง และเปนความรูพืน้

ฐานสําหรับผู ที่เกี่ยวของ อาทิ แมลงทางการเกษตร 

การแพทย และความสัมพนัธทางวิวัฒนาการ

 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

 สุ มเก็บตัวอยางดวงนํ้ามันดําแถบขาว Epiauta 

waterhousei (Haag-Rutenberg, 1880) ที่เปนตัวเต็มวัย

ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (ขนาดความยาวตัวทั้งหมด 6-8 

เซนติเมตร) เนนในพื้นที่เกษตรกรรม ชวงเดือนตุลาคม 

2555 ถึง มีนาคม 2556 ทําการสลบดวงดวย 70% 
แอลกอฮอล แลวนํามาเก็บรักษาสภาพเนื้อเยื่อใน David-
son’s fixative ประมาณ 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นทําการตัด
สวนทายออกมา แลวนํามาผานกระบวนการ dehydration 
ดวย 70% ethanol, 90% ethanol, 95% ethanol และ n-
butanol ตามลําดับ แลวนําไปผานกระบวนการ infiltration 
ลงใน paraffin wax โดยใช xylene เปนตัวกลาง ตามวิธี
มาตรฐานของ Humason. [10] และ Bancroft และ Gamble. 
[11] นํา paraffin block ของเนื้อเยื่อไปตัด section ดวย
เครื่อง rotary microtome ที่ความหนาประมาณ 5-7 
ไมโครเมตร แลวนํา section ที่ไดติดบนสไลดทั้งหมด 
แลวนําไปยอมสี hematoxylin & eosin (H&E) และ 
periodic-acid Schiff (PAS) ตามวิธีมาตรฐาน [10], [11] 
ตรวจสอบโครงสรางจุลกายวิภาคของระบบตางๆ ภายใต
กล องจุลทรรศน แบบใช แสง (LM) ถายภาพและ
วิเคราะหผล

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
 จากการยอมสีเนื้อเย่ือบริเวณสวนทายของดวง
นํ้ามัน มีองคประกอบของระบบเนื้อเยื่อและอวัยวะที่
หลากหลาย ดวย heamatoxylin & eosin (H&E) และ 
periodic-acid Schiff (PAS) แตอยางไรก็ตามจากการ

ทบทวนเอกสารพบวา การศกึษาทางจลุกายวภิาคนอยมาก
ในแมลงกลุมดวงน้ํามัน ดังนั้นรายงานคร้ังนี้จึงเปรียบ

เสมือนการสรางองคความรูใหมทีส่าํคญัเปนอยางย่ิงสาํหรับ
ประเทศไทย จากการศึกษาคร้ังนี้สามารถแสดงโครงสราง

ของระบบตางๆ ดังนี้

 3.1 ผนังลําตัว (integument) และเนื้อเยื่อ 

กลามเน้ือ (muscular tissue)

 โครงสร างผนังลําตัวประกอบดวยช้ันผิวนอก 
(epicuticle) ทีป่กคลมุโครงสรางภายนอกตวั มลีกัษณะเปน

แผนสีดํา เปนชั้นนอกที่บางมีขี้ผึ้งเคลือบ ชั้นนอก (exocu-
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ticle) (ภาพที ่1A) และมกัมีเนือ้เยือ่กลามเน้ือลาย (skeletal 

muscle) แทรกและยึดใหแนบติดอยูกับลําตัว และชั้นใน 

(endocuticle) ซึ่งชั้นนอกและชั้นในรวมเรียกวา procuticle 

เมื่อตรวจสอบภายใตกลองจุลทรรศน ประกอบดวยเสนใย

กลามเน้ือ (muscle fibers) และรวมกันก็จะกลายเปน

กลามเนือ้กลุมใหญ (muscle bundle) เมือ่ตดักลามเน้ือตาม

ยาว (longitudinal sections) กลามเน้ือลายจะสังเกต 

myofilament ที่เรียงอยางเปนระเบียบและปรากฏเปน

แถบๆ โดยแถบท่ีเปนสีเขม คือ A-band ซึ่งเปนสวนของ 

myosin filament และแถบสีจางคือ I-band เปนสวนของ 
actin filament [12] ทําใหเห็นเปนลาย (striated) เม่ือตัด
กลามเนื้อตามขวาง (cross sections) จะเห็นเสนใย
กลามเน้ืออยูรวมกันเปนกลุมใหญ สวนของนิวเคลียสเห็น
เปนรปูกลมอยูบรเิวณริม (ภาพที ่1B-1D) สอดคลองกบัการ
รายงานของการศึกษาจุลกายวิภาคกลามเน้ือของแมลง
ทั่วไป อาทิเชน กลุม แมลงปนใย [12] นอกจากนี้ยังพบ
กลามเน้ืออกีชนิดหนึง่คือ กลามเน้ือเรยีบ (smooth muscle) 
ซึ่งคอนขางแยกจากกลามเน้ือลายไดยาก มักแทรกอยู
บริเวณผนังของอวัยวะภายในที่เปนระบบทอ เชน บริเวณ
ผนงัทางเดินอาหาร ทีป่ระกอบดวย เซลลรปูกระสวยยาวๆ 
มาเรียงตอเปนแถบของเสนใยกลามเนือ้ มนีวิเคลียสรปูยาว
ติดสีนํ้าเงิน 

 3.2 ระบบขับถาย (urinary system) และเน้ือเย่ือ
ไขมัน (adipose tissue)
 อวยัวะทีเ่ก่ียวของกบัระบบขบัถายคอืทอมลัพเิกยีน 
(mulphigian tubules) ทีถ่กูศึกษาและมรีายงานไวมากมาย
ทั้งในระดับมหกายวิภาค จุลกายวิภาคและสรีรวิทยาของ
แมลงหลายกลุม [13], [14], [15], [16] โดยโครงสรางมหกาย

วิภาคพบเชื่อมตออยูระหวางทางเดินอาหารสวนกลางและ
ทาย เชนเดยีวกบัรายงานของ Lacome,  [12] และเม่ือศึกษา
ดานจุลกายวภิาค ทอนีป้ระกอบดวยเซลลบผุวิรปูลกูบาศก
ชั้นเดียว (simple cuboidal epithelium) วางอยูบน perito-

neal membrane ในขณะท่ีการทบทวนเอกสารโดยติดตาม

ศึกษาโครงสรางละเอียดดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
แบบสงผาน (transmission electron microscope, TEM) 

พบวาภายในเซลลบผุวิประกอบดวยไมโตคอนเดรยีจาํนวน
มาก และหนาที่ของระบบนี้ เกี่ยวของกับการขับถายของ

เสียออกจากรางกาย [12] (ภาพท่ี 2A-2C) นอกจากน้ียงัพบ

เนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) จัดเปนชนิด multilocular 
adipose tissue ที่แทรกอยูระหวาง mulphigian tubules 

ประกอบดวยเซลลไขมัน (adipose cells) ที่รวมกลุมกัน 

แตละเซลลติดสีนํ้าเงินเขม (basophilic cells) รูปราง

ไมแนนอน (irregular shape) นิวเคลียสอยูทางดานใด

ดานหน่ึง ภายในไซโตพลาสซึมสังเกตไดวาถูกบรรจุดวย

เม็ดไขมันจํานวนมาก (ภาพท่ี 2A-2C)

 3.3 ระบบหายใจ (respiratory system)

 อวัยวะทีเ่ก่ียวของกบัระบบนี ้ไดแก spiracle tubules 

ซึ่งกระจายอยูทั่วไปและมักหนาแนนอยูบริเวณใกลผนัง

ลําตัว เมื่อศึกษาดานจุลกายวิภาคพบวา ทอนี้บุดวยเซลล

บผุวิรปูแบนบาง ชัน้เดยีว (simple squamous epithelium) 
วางอยู บน peritoneal membrane (ภาพที่ 2A, 2C) 
โครงสรางเซลลที่เปนลักษณะแบนบาง สามารถอธิบายใน
แงทางสรีรวิทยาไดวา ทําใหแลกเปลี่ยนแกสไดเร็วข้ึน
สอดคลองกับการศึกษาในแมลงหลายชนิด ดังเชน กลุม
แมลงปนใยสกุล Embia เชน Embolyntha batesi [17] [18] 
[19] นอกจากนี้ยังพบทอลม (trachea) จัดเปนระบบแบบ
สมบูรณ (holopneustic system) คลายกับแมลงทั่วไป [12] 
แตละทอลมประกอบดวยเซลลบุผิวแบบช้ันเดียว แบนราบ 
มีลักษณะพิเศษคือ ภายนอกทอถูกหอหุ มดวย spiral 
filament ทําใหเห็นเปนลายอยางชัดเจน โครงสรางน้ี
เรียกช่ือเฉพาะวา taenidia (ภาพที่ 2B, 2D)

3.4 ระบบประสาท (nervous system)
 ระบบประสาทสวนกลางของดวงนํ้ามันมีลักษณะ
เปนปมประสาทสวนกลาง (ganglia) ทาํหนาทีเ่หมอืนสมอง
ในการควบคมุและส่ังงาน ปมประสาทประกอบดวยกลุมของ
เซลลประสาทท่ีมีขนาดแตกตางกันไป จากรายงานกอน
หนานีพ้บวา ปมประสาทจะปรากฏต้ังแตบรเิวณสวนหัวและ
กระจายขนานไปกับลําตัว [20] ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา

เพียง 3 ปม คือ ปมประสาทสวนทอง (abdominal ganglia) 
คูที่ 1, 2 และ 3 จากการยอมสีเนื้อเยื่อปมประสาทเหลานี้ 
พบวา แตละปมประสาทมีโครงสรางพืน้ฐานไมแตกตางกัน 

ที่ถูกเชื่อมดวยเสนประสาท (nerve tract) กลาวคือ ปม

ประสาทชั้นใน (inner medulla) ประกอบดวยเสนใน
ประสาท (nerve fibers) และไมมตีวัเซลลประสาท ตดิสชีมพู
จาง และปมประสาทชั้นนอก (outer cortex) ถูกหอหุมดวย

ชั้นกลามเนื้อเกี่ยวพัน โดยที่เซลลในชั้นนี้สามารถจําแนก
ไดเปน 3 ชนดิ คอื (1) เซลลนวิโรซคีรทีอร ี(neurosecretory 

cells, NS cells) เปนเซลลขนาดใหญทีส่ดุ นวิเคลียสรปูราง

กลม ติดสีชมพูจาง ภายในบรรจุนิวคลีโอลัสหน่ึงอันไซโต
พลาสซมึตดิสนีํา้เงนิเขมทีบ่รรจ ุsecretory granules อยาง

ชัดเจน เมื่อยอมพิเศษดวย PAS พบวา ภายในบรรจุดวย



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 255646

เซครีทอรีแกรนูล (secretory granules) ติดสีชมพูเปน

จํานวนมาก (ภาพที่ 3) โดยเซครีทอรีแกรนูลท่ีพบนั้นอาจ

บรรจุฮอรโมนท่ีเซลลนั้นสรางข้ึน ดังรายงานสัตวไมมี

กระดูกสันหลัง รวมถึงกลุมหอยฝาเดียว [21] เม่ือพิจารณา

จากการศึกษาโครงสรางละเอียด โดยใชกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนแบบสงผาน (Transmission electron micros-

copy) ดังเชน หอย Lymnaea stagnalis [21] และ หอย 

Helisoma duryi [22] นอกจากน้ียงัมกีารติดตามสาร APG-

Wamide ดวยกรรมวธิอีมิมโูนเคม ี(immunocytochemistry) 

ในปมประสาทของสัตวไมมกีระดกูสนัหลงั อาท ิในกลุมหอย
ที่ใกลเคียงกันในแงวิวัฒนาการ พบวา ปมประสาทมี
ปฏิกิริยาอิมมูโนตอ APGWamide โดยหนาที่ของสารชนิด
นี้จัดเปนสารประกอบกลุม neuropeptide ที่มีบทบาท
เกีย่วของกบัการเจริญของระบบสืบพันธุและพฤตกิรรมการ
หาคูผสมพันธุ [23], [24], [25] (2) เซลลนิวโรเกลีย (neu-
roglias, NG cells) เปนเซลลขนาดที่เล็กกวา NS cells 
นิวเคลียสกลม (oval shape) ติดสีชมพูจาง ภายในบรรจุ
นิวคลีโอลัสขนาดเล็กหลายอัน ไซโตพลาสซึมติดสีนํ้าเงิน
ออน และ (3) เซลลนิวรอน (neuron cells, NR cell) 
เปนเซลลขนาดเล็กที่สุด ประกอบดวยนิวเคลียสกลม 
ลอมรอบดวยไซโตพลาสซึมสีนํ้าเงินจาง ปมประสาทของ
ดวงนํ้ามันที่พบนั้นมีขนาดของปมประสาทและเซลลที่
แตกตางกัน ถงึแมวาจะมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมอืนกนั โดย
แตละปมมีรายละเอียด (ภาพท่ี 4A-4F) ดังน้ี 
 ปมประสาทปมท่ี 1 มีขนาดประมาณ 300 μm มี
ขนาดเล็กเม่ือเทยีบกบัปมอกี 2 ปม อยูเหนือทางเดินอาหาร
สวนทาย ชัน้นอกพบเซลลนวิโรซคีรทีอร ีแตนอยมาก (ภาพ
ที่ 4A-4B) ปมประสาทปมที่ 2 มีขนาดประมาณ 350 μm 
ชัน้นอกพบเซลลนวิโรซีครีทอรเีปนกระจายตัวอยูไมมากนกั 
(ภาพท่ี 4C-4D) ปมประสาทปมที่ 3 มีขนาดประมาณ 500 
μm เปนปมประสาทที่อยูทางตอนทายสุด ที่ถูกหอหุมดวย

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ภายในประกอบดวยสวนชั้นนอกมีเซลล
นวิโรซีครีทอรเีปนจาํนวนมาก เมือ่เปรียบเทียบกับปมอ่ืนๆ 

(ภาพท่ี 4E)

 3.5 ระบบสืบพันธุ (reproductive system)

 ลักษณะโครงสรางเน้ือเย่ือรังไข 
 ดวงนํ้ามันเพศเมียประกอบดวยรังไข 2 ขาง แตละ

ขางจะถูกยึดกับชองทองโดยเย่ือมีเซนทารี (mesentery) 

เซลลไขแตละระยะตางๆ ถูกบรรจุภายใน ovariole บริเวณ
สวนปลายของ ovariole จะเปดรวมกันกลายเปนทอนําไข 

(oviduct) กอนเปดออกสู ชองคลอด (vagina) เชนเดียวกับ

การรายงานของ Gerber et al. [9] ที่ไดศึกษาในดวงนํ้ามัน

ตัวเต็มวัยชนิด Lytta nuttalli

 โอวาริโอล (ovarioles) พบวา บริเวณผนังของโอวา

รโิอลถกูหอหุมดวย peritoneal membrane ซึง่ประกอบดวย

เนื้อเย่ือเก่ียวพันที่อาจมีกลามเน้ือเรียบเปนจํานวนมาก

แทรกอยู ด วย ซึ่งการเจริญและพัฒนาของรังไขของ

ดวงนํ้ามันเปนแบบ perioistic ovariole ที่ไมมีเซลลพี่เลี้ยง 

(nurse cells) แตละโอวาริโอลจะบรรจุดวย oogonia และ 

oocytes ระยะตางๆ ในการศกึษาครัง้นีส้ามารถจดัแบงระยะ

การเจริญและพัฒนาของเซลลไข (oogenesis) ไดเปน 
5 ระยะ โดยพิจารณาจากองคประกอบของเซลล (cell 
content) ขนาด (size) และการติดสี (staining properties) 
แตอยางไรก็ตามในการศึกษาคร้ังนี้ สามารถพบเพียงแค 
2 ระยะ คือ
 1. vitellogenic oocyte (600 μm) เปน acidophilic 
cell ในชวงตนของระยะน้ีเซลลไขพบนิวเคลียสขนาดเล็ก 
มีรูปรางไมแนนอนอยูชิดดานใดดานหนึ่ง โดยมีการสะสม
เม็ดไขแดง (yolk granules) มากข้ึน โดยปรากฏใน
ไซโตพลาสซมึแลวคอยๆ กระจายจนเตม็ไซโตพลาสซมึ ใน
ระยะนี้จะสังเกตการณเปล่ียนแปลงของ follicular cells 
กลายเปน high simple columnar epithelium (3-5 μm) 
และเม่ือเขาสูระยะปลายจะสังเกตการรวมตัวของ yolk 
granules เปนแผนติดสีชมพู สวน follicular cells จะกลาย
เปน low simple columnar epithelium กอนเขาสู final 
maturation (ภาพที่ 5A)
 2.  Mature stage เซลลไขระยะน้ี (ประมาณ 650-700 
μm) อดัแนนไปดวยไขแดงอยูเตม็เซลลไข ไมพบนวิเคลียส 
สําหรับ follicular cell ยังคงจะเปน simple columnar 
epithelium ซึ่งจะลอมรอบเปนชั้น บางๆ ซึ่งการพบระยะนี้ 

แสดงใหเห็นและพิสูจนไดวา ดวงนํ้ามันที่สุมเก็บมาในเปน
ตัวเต็มวัย (ภาพที่ 5B, 5C)

 ทอสืบพันธุ (ovarian duct)

 โครงสรางของทอภายในระบบสืบพันธุของดวง
นํ้ามัน มีรายละเอียด ดังนี้ แตละทอนําไข (lateral oviduct) 

ของดวงน้ํามัน จากภาพตัดตามยาว มีเซลลบุผิวรูปราง
เซลลสูง ชั้นเดียว (simple columnar epithelium) (ภาพที่ 
5E) โดยเซลลบุผิวมีการสรางสารกลุมคารโบไฮเดรตและ

โปรตีน เชื่อวาเกี่ยวของกับการสรางสารหอหุมเซลลไข [9] 

และมีชั้นกลามเนื้อหนาหอหุมที่สามารถแบงออกไดเปน 2 
ชัน้คอื ชัน้ในเปนกลามเน้ือแนวตามขวาง (circular muscu-

lar layer) และชั้นนอกเปนกลามเนื้อแนวตามยาว (login-
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tudinal muscular layer) ตอจากนั้นทอนําไขแตละขางจะ

เปดและเช่ือมกนักลายเปนทอนําไขรวม (common oviduct 

หรือ median oviduct) ซึ่งมีลักษณะการจัดเรียงตัว

โครงสรางเหมือนกับทอนําไข เพียงแตชั้นเยื่อบุผิวหนาขึ้น

อยางเห็นไดชัด (ภาพท่ี 5F) โดยที่โครงสรางของทอนําไข

และทอนําไขรวมสอดคลองกับการศึกษาในดวงนํามันตัว

เต็มวัยชนิด L. nuttalli [9]

 3.6 อวัยวะทีเ่กีย่วของกบัระบบสืบพนัธุ (acces-

sory organ)
 Accessory gland เมื่อศึกษาโครงสร างทาง
จุลกายวิภาค พบวา ภายในทอบุดวยช้ันบุผิวบางๆ ที่หอ
หุมดวย secretory cells (ภาพที่ 5E) เชนเดียวกับ Gerber 
et al.  [9] หนาทีข่องอวัยวะนีส้รางสารเหลวหลอเลีย้งระบบ
สืบพันธุเพศเมีย และสรางเปลือกไข (chorion) ซึ่งมีโปรตีน
สูงอยูรอบๆ ไข มักอยูใกลกับทางเดินอาหารสวนทาย 

4. สรุปและเสนอแนะ 
 จากการศกึษาครัง้น้ี แสดงถงึระบบตางๆ ทีส่ามารถ
พบไดในสวนทายของดวงนํา้มนั แตอยางไรกต็ามพบวาบาง

ระบบไมปรากฏองคประกอบและโครงสรางครบทั้งหมด 

เชน ระบบประสาท และระบบสืบพันธุ เพราะการศึกษา

ครั้งนี้เปนเพียงแครายงานขั้นพื้นฐานที่สามารถนําขอมูล

เหลานี้ไปสูการศึกษาเชิงลึก ดังนั้นการศึกษาโครงสราง

ละเอียด (ultrastructure) อิมมูโนเคมี (immunocytochem-

istry) ของระบบตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงสรางของ

ตอมที่สรางสารพิษแคนทาริดิน ซึ่งตองทําการศึกษาใน

อนาคตตอไป

5. กิตติกรรมประกาศ
 คณะผูวิจยัขอขอบพระคุณ ดร. องุน ลิ่ววานิช และ 
คุณแสงอรุณ วังสุข ที่สนับสนุน แนะนําและใหความรูที่มี
คุณค า เกี่ ยวกับด วงนํ้ ามันชนิดนี้  ห องปฏิบัติการ
จุลกายวิภาค ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  และภาควิชาชีววิทยา  คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ที่ชวยอนุเคราะหอุปกรณสําหรับการเตรียมและ
วเิคราะหตวัอยาง และนางสาวเอสรา มงคลชยัชนะ สาํหรบั
การเตรียมรูปภาพตนฉบับ 

ภาพที่ 1 แสดงผนังลําตัวและเน้ือเย่ือกลามเน้ือ; (A) ภาพตัดตามยาวผนังลําตัวบริเวณลําตัว epicuticle (ep) และ 

 exocuticle (ex) ผิวหนังแท (H&E); (B-C) ภาพตัดตามยาว บริเวณลําตัวจะเห็นเสนใยกลามเนื้อมีนิวเคลียสรูปรี
 ยาวอยูที่ขอบ และเห็นแถบทึบของ A –band (A) และแถบใสของ I – band (I) (D) ภาพตัดยาวขวางของเน้ือเยือ

 กลามเน้ือลายมีนิวเคลียสรูปรียาวอยูที่ขอบของมัดกลามเนื้อ (B = H&E, C-D = PAS) (mb = muscle bundles, 

 N = nucleus, S = striated) 
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ภาพที่ 2  แสดงระบบขับถายและระบบหายใจ; (A-C) ภาพตัดตามยาวบริเวณ mulphigian tubules แสดงช้ันเซลลบุ
 ผิวเรียงช้ันเดียว รูปรางส่ีเหล่ียมลูกบาศก และมีเนื้อเย่ือไขมันแทรกตัวอยู; (A-C-D) ภาพตัดตามยาวบริเวณ 
 spiracle tubules แสดงชั้นเซลลบุผิวเรียงชั้นเดียว รูปรางแบนบาง (A-B-D = H&E, C = PAS) (Ad = adipose 
 tissue, St = spiracle tubules, Mt = mulphigian tubules, Se = simple squamous epithelium, 
 p = peritoneal membrane, Tc = treachea)

ภาพที่ 3 แสดงภาพตัดตามยาวของปมประสาท แสดงรายละเอียดของปมประสาท คือ 1. ปมประสาทสวนใน 

 (Med = inner medulla) (เสนในประสาท และนิวโรเกลีย) และ 2. ปมประสาทสวนนอก (Co = outer cortex) 

 (PAS) (Ns = neurosecretory cells, Nr = neuron, Ng = neuroglia, G = Glanglia, g = granules, Nt = nerve 
 tract) 
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ภาพที่ 4  แสดงระบบประสาทบริเวณสวนทาย; (A) ภาพตัดตามยาวและ (B) ภาพขยายปมประสาทปมท่ี 1; (C) ภาพตัด

 ตามยาวและ (D) ภาพขยายปมประสาทปมท่ี 2; (E) ภาพตัดตามยาวปมประสาทปมท่ี 3 (A-B-E = H&E, 
 C-D = PAS) (ปมประสาทสวนใน (Med = inner medulla), นิวโรเกลีย (Ng = neuroglia), ปมประสาทสวนนอก 

 (Co = outer cortex), Ns = neurosecretory cells , Nr = neuron, Nt = nerve tract), ทางเดินอาหารสวนทาย 

 (Ht = hindgut)). 
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ภาพที่ 5  แสดงระบบสืบพันธุเพศเมีย ; (A-F) ภาพตัดตามยาวระบบสืบพันธุที่ประกอบระยะของเซลลไข คือ ระยะ vitel

 logenic (V), ระยะ mature (M) ทอรังไข ประกอบดวย ทอนําไข (Lo) ทอนําไขรวม (Co) และ ชองคลอด (V) 
 (F = follicular cells, Y = yolk plate, Yg = yolk granules, Ag = accessory gland, E = epithelium, 

 Cm = circular muscular layer, Lm = longitudinal muscular layer) (A-F = H&E)
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