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จากการศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโปรตีนไวเทลโลเจนินในอวัยวะที่แตกต่างกัน
ทั้งเฮพาโตแพนเครียสและรังไข่ของกุ้งพีเนียสรวมทั้งกุ้งกุลาดํา แสดงให้เห็นว่าอวัยวะหลักที่เป็นแหล่งผลิตโปรตีนไวเทลโล
เจนินในกุ้งคือทั้งเฮพาโตแพนเครียสและรังไข่ ซึ่งมีความแตกต่างจากครัสเตเชียนชนิดอื่น เช่น ปูและกุ้งมังกร ที่บริเวณที่มี
การผลิตโปรตีนไวเทลโลเจนินจะจํากัดอยู่ที่เฮพาโตแพนเครียสเพียงอวัยวะเดียว โดยเส้นทางของการลําเลียงโปรตีนไวเทล
โลเจนินของกุ้งพีเนียสที่ผลิตจากเซลล์เฮพาโตแพนเครียส จะผ่านกระบวนการตกแต่ง 2 ครั้ง และลําเลียงทางเลือด แล้วจึง
ส่งไปยังอวัยวะเป้าหมายคือรังไข่ โดยที่บริเวณผนังเซลล์ไข่มีตัวรับโปรตีนไวเทลโลเจนินที่มาจากเลือดเพื่อนําเข้าสู่เซลล์ไข่
แล้วเปลี่ยนเป็นโปรตีนไวเทลลินต่อไป นอกจากนี้ มีงานวิจัยที่นําเสนอเส้นทางของการลําเลียงโปรตีนไวเทลโลเจนินที่ผลิต
จากฟอลลิเคิลเซลล์เข้าไปภายในเซลล์ไข่ของกุ้ง โดยมีลักษณะการเว้าเข้าไปเป็นถุงของเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ไข่ของกุ้ง
ระยะไวเทลโลเจนิกตอนต้น เพื่อนําโปรตีนไวเทลโลเจนินเข้าภายในเซลล์แบบ pinocytosis ด้วย
กระบวนการไวเทลโลเจเนซีสอยู่ภายใต้การควบคุมแบบยับยั้ง (negative control) โดยฮอร์โมนที่ผลิตจาก
บริเวณก้านตา ซึ่งมีรายงานลาดับกรดอะมิโนของฮอร์โมน gonad/vitellogenesis-inhibiting hormone (GIH/VIH) ใน
กุ้งกุลาดํา และแสดงให้เห็น ชัดเจนในการยับยั้งการแสดงออกของยีนที่ผลิตไวเทลโลเจนิน (mRNA vitellogenin) ใน
หลอดทดลอง ในทางกลับกันมีรายงานว่าฮอร์โมน vitellogenesis-stimulating hormone (VSH) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ผลิต
มาจากเซลล์ประสาทส่วนกลางและ/หรือเซลล์ประสาทส่วนอก อาจทําหน้าที่ช่วยกระตุ้นกระบวนการไวเทลโลเจเนซีส
ในครัสเตเชียน ผ่านการควบคุมโดยสารในกลุ่มไบโอเจนิกเอมีน แต่ลําดับกรดอะมิโนของฮอร์โมนดังกล่าวยังไม่มีรายงานใน
กุ้งกุลาดํา
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ในสัต ว์กลุ่มกุ้งปูร วมทั้งกุ้งกุล าดํา กระบวนการไวเทลโลเจเนซีส (vitellogenesis) คือ
กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนไข่แดง แล้วเปลี่ยนเป็นโมเลกุลขนาดเล็กเพื่อเข้าสู่เซลล์ไข่ที่กําลังพัฒนา ซึ่ง
เป็นคุณลักษณะที่สําคัญของการสืบพันธุ์ในสัตว์กลุ่มนี้ ความเข้าใจในกระบวนการไวเทลโลเจเนซีสที่ถูกต้อง
เป็นสิ่งที่จําเป็นในการกําหนดมาตรการควบคุมการผลิตลูกพันธุ์กุ้งในเชิงพาณิชย์ จากการศึกษารูปแบบการ
แสดงออกของยีนและโปรตีน vitellogenin 1 (PmVtg1) ของกุ้งกุลาดํา พบว่ามีการแสดงออกเฉพาะในรัง
ไข่และตับและตับอ่อน มีระดับการแสดงออกของยีนสูงขึ้นในรังไข่ระยะไวเทลโลเจนิกของกุ้งกุลาดําปกติ
และที่ถูกตัดก้านตา โดยระดับการแสดงออกในตับและตับอ่อนมีค่าสูงกว่ารังไข่ 25–40 เท่า ยีน PmVtg1 มี
การแสดงออกในไซโทพลาสซึมของฟอลลิเคิลเซลล์ที่ล้อมรอบเซลล์ไข่ตั้งแต่ระยะพรีไวเทลโลเจนิกเป็นต้น
ไป อย่างไรก็ตามพบการแสดงออกของยีน PmVtg1 ในเซลล์ไข่กุ้งกุลาดําที่ปล่อยออกมาแล้ว แสดงให้เห็น
ว่ายีน PmVtg1 ถูกสังเคราะห์ในเซลล์ไข่ด้วย ส่วนโปรตีนไวเทลโลเจนินถูกผลิตภายในไซโทพลาสซึมของ
เซลล์ไข่โดยไม่พบในฟอลลิเคิลเซลล์ งานวิจัยนี้มีประโยชน์ในแง่ของการทราบบทบาทของไวเทลโลเจนินใน
ระหว่างการพัฒนาไข่ของกุ้งเพศเมียผ่าน กระบวนการไวเทลโลเจเนซีส (vitellogenesis)
รูปที่ 1 Localization of
PmVtg1mRNA (blue)
during
ovarian
development of intact
broodstock of wild P.
monodon visualized
by in situ hybridization
using the sense (B) and
antisense (C–F) PmVtg1
cRNA probes.
รูปที่ 2
Immunohistochemical
localization of Pmvitellin (brown) in
ovaries of intact P.
monodon broodstock
using anti-vitellin PAb
(1:500) (C–F).
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การพัฒนาอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17β-estradiol เพื่อกระตุ้นการพัฒนารังไข่ของแม่พันธุก์ ุ้งกุลาดํา (Penaeus
monodon) ในโรงเรือน
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ฮอร์โมน 17β-estradiol มีผลต่อการพัฒนารังไข่ของแม่พันธุ์กุ้งกุลาดําในระบบเพาะเลี้ยง และมีผลไม่แตกต่าง
กับการพัฒนารังไข่ของแม่พันธุ์กุ้งกุลาดําที่ถูกตัดตา โดยมีเปอร์เซ็นต์ดัชนีรังไข่ และขนาดเซลล์ไข่สูงกว่าชุดควบคุมอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกุ้งกุลาดําที่ถูกตัดตา นอกจากนี้ ้ฮอร์โมน 17βestradiol มีผลต่อการสะสมไขมันในตับและตับอ่อน ในแม่พันธุ์กุ้งกุลาดํามากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับตับและตับอ่อน
ของแม่พันธุ์กุ้งกุลาดําที่กินอาหารปกติ ซึ่งจากผลการทดลองดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการใช้
อาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17β-estradiol เพื่อกระตุ้นการพัฒนารังไข่ของกุ้งทดแทนการตัดตาได้ ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนแม่พันธุ์กุ้งกุลาดําและผลิตลูกกุ้งได้ตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม ควรมีการทดลองเพิ่มเติมโดยมีระยะเวลาใน
การทดลองที่มากขึ้น แล้วผสมพันธุ์กุ้งกุลาดําจากการทดลองในชุดต่างๆ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการผลิตลูกพันธุ์
กุ้งกุลาดํา และควรวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมน 17β-estradiol ในเลือดของกุ้งกุลาดําแต่ละชุดการทดลอง
Fig. 1 Gonadosomatic index of
P. monodon broodstock in (a)
day 7, (b) day 14, (c) day 28
and (d) day 35 of each
treatment, respectively. 1 =
control group, 2 = feeding
eyestalk ablated shrimp with
non-hormone diet, 3 = feeding
shrimp with 1 mg E2/kg diet
and 4 = feeding shrimp with 10
E2/kg diet.

Fig. 2 Histological patterns classified by a
conventional hematoxylin/eosin staining of
hepatopancreas of P. monodon broodstock.
(a) = control group, (b) = feeding eyestalk
ablated shrimp with non-hormone diet, (c) =
feeding shrimp with 1 mg E2/kg diet and (d)
= feeding shrimp with 10 E2/kg diet.

ผลของเกลื
อทะเลต
อการเลี
้
ยงหอยหวาน Babylonia areolata (Link, 1807)
Effect of sea salt on spotted Babylon Babylonia areolata (Link, 1807) rearing
้
การศึ
กษาผลของเกลื
อทะเลต
อการเพาะเลี
้
ยงหอยหวานพบว
า การนํ
านํ
าทะเลความเค็
ม
10 ppt ไปผสมเกลื
อทะเลเพื
่
อปรับความเค็
มให
ได
30 ppt แล
วนํ
าไปเลี
้
ยงหอยหวานนัน
้จะทํ
าให
หอยหวานไม
สามารถอย
รอดได
ู
หอยหวานส
วนใหญ
ตายทั้
งหมดภายในระยะเวลา 2 ชั่
วโมง แต
ถ
า
้
เพิ
่
มความเค็
มของนํ
าทะเลเป็
น 15 และ 20 ppt แล
วนํ
าไปผสมเกลื
อเพื
่
อปรับความเค็
มให
ได
30 ppt
แล
วนํ
าไปเลี
้
ยงหอยหวาน พบว
าหอยหวานสามารถดํ
ารงชี
วิ
ตและเจริ
ญเติ
บโตได
แต
การเจริ
ญ
้
เติ
บโตของหอยหวานกล
มนี
ุ
้
มี
อัตราการเจริ
ญเติ
บโตได
ไม
ดี
เท
ากับหอยหวานที
่
เลี
้
ยงในนํ
าทะเล
ความเค็
ม 30 ppt

้
เราสามารถนํ
าผลการทดลองนี
้
ไปใช
ประโยชน
ในเรื
่
องของการเตรี
ยมนํ
าทะเลเพื
่
อเลี
้
ยง
้
ํ
หอยหวาน ในกรณี
ฉุ
กเฉิ
นที
่
เราไม
อาจจัดหานํ
าทะเลปกติ
ได
อย
างเพี
ยงพอ หรื
อในกรณี
ฤดู
ฝนที
่
น้
า
้
ทะเลชายฝั่
งมี
ความเค็
มตํ
่
า จํ
าเป็
นต
องมี
การปรับความเค็
มนํ
าเพื
่
อเลี
้
ยงหอยหวาน ต
องระวังว
าไม
้
ควรใช
เกลื
อทะเลปรับความเค็
มนํ
ามากกว
า 15 ppt เพราะจะส
งผลกระทบต
ออัตราการรอดของ
หอยหวาน

สังเคราะห์บทความวิจัย
Assessment of spatial resolution in estimating leaf area index from satellite images: a case
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ดัชนีพื้นทีใ่ บ (Leaf Area Index; LAI) เป็นอัตราส่วนของพื้นทีใ่ บต่อพื้นทีค่ รอบคลุมของพืชชนิดใดๆ
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะพืชชนิดนัน้ ๆ จึงเป็นดัชนีบ่งบอกถึงชนิดของพืช บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืช ด้วย
คุณลักษณะนี้ จึงมักนิยม ตรวจวัด LAI เพื่อใช้ในการอธิบายความอุดมสมบูรณ์ของพืชในพื้นที่ ปรกตินิยมใช้เครือ่ ง
มือวัด LAI Meter เพื่อสุ่มวัดเป็นตัวอย่างของพื้นที่ใดๆ ที่สนใจ ซึ่งจะเห็นว่าค่า LAI ของพืน้ ที่ ได้มาจากตัวแทนที่
สุ่มวัดจากพื้นที่เท่านัน้
เทคโนโลยีการสำารวจระยะไกล หรือที่เรียกว่า Remote Sensing เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจาก
ระยะไกล เช่นกล้องถ่ายภาพ การบันทึกสัญญาณต่างๆ เช่นคลื่นเสียง ความเข้มแสง เป็นต้น มักใช้กับพืน้ ที่ ซึ่งเข้าถึง
ยาก เช่น บริเวณทะเล มหาสมุทร รวมทั้งบริเวณที่เป็นป่ารกชัฎ มักเข้าใจไปถึงการถ่ายภาพโดยใช้ดาวเทียม การนำา
เอา Remote Sensing มาศึกษาเรื่องพืชมักนิยมแปลงข้อมูลภาพให้อยู่ในรูปของดัชนีพืชพรรณ (Vegetation
Indeces) ซึ่งมีให้เลือกใช้อยู่มากกว่า 200 ดัชนี

ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิค
์ วามเชือ
่ มั่นของความสัมพันธ์ระหว่าง LAI กับ VIs ต่างๆ
ในแต่ละรายละเอียดจุดภาพ

บริเวณพื้นที่ปา่ ชายเลน นับเป็นพื้นที่ที่คอ่ นข้างเข้าถึงยากลำาบาก การจะได้คา่ LAI ที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็น
เรือ่ งที่ค่อนข้างยาก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำารวจระยะไกล จึงเป็นทางเลือกที่ดูจะให้ขอ้ มูลที่เหมาะสมได้
ปัญหาของการใช้เทคโนโลยี Remote Sensing คือมีหลากหลายได้ในรายละเอียด เช่น ช่วงคลื่นแสงไหน
เท่าไรที่ต้องนำามาแปลงเป็นดัชนีพืชพรรณที่ต้องการ รายละเอียดจุดภาพที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไร
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้จึงพยายามทดสอบความเหมาะสมของชนิดดัชนีพืชพรรณและรายละเอียดจุดภาพ โดย
ใช้พนื้ ที่สวนป่าแสมทะเลในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหา
ราชินี และข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชตและ ALOS ของประเทศญี่ปุ่น และ QuickBird ของสหรัฐอเมริกา

เพื่อยืนยันให้เห็นว่า การประเมินค่า LAI ในพืน้ ที่สวนป่าชายเลนที่เหมาะสมควรจะต้องใช้ ข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมที่มีรายละเอียดจุดภาพอยู่ที่ 10 เมตร ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 โดยดัชนีพืชพรรณที่เหมาะสมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ ระหว่าง ดัชนี Normalized difference vegetation index (NDVI), Enhanced
vegetation index (EVI) และ Tasseled cap transformed green vegetation index (GVI) ดังแสดงไว้ใน
แผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า LAI กับ ดัชนีพช
ื พรรณทั้งสามคือ GVI, EVI และ NDVI

จากความสัมพันธ์ระหว่าง LAI กับ Vis นำามาประมาณค่า LAI ในพืน้ ที่ ได้ดังแสดงไว้ภาพแผนที่ 2
จากงานวิจัยครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่า เรา
สามารถนำาเอาเทคโนโลยีการสำารวจระยะ
ไกลมาใช้ติดตามความอุดมสมบูรณ์ของ
ป่าชายเลนได้ในทุกพื้นที่ โดยก้าวข้ามข้อ
จำากัดของการเข้าพื้นที่ยากลำาบาก และยัง
สามารถทำาซ้ำาได้ในระยะเวลาที่ต้องการ

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงค่า LAI ซ-่งประมาณโดยใช/ภาพถ่ายจากดาวเทียม
QuickBird

