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การพัฒนาอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 17-estradiol เพื่อกระตุ้นการพัฒนารั งไข่
ของแม่ พนั ธุ์ก้ ุงกุลาดํา (Penaeus monodon) ในโรงเรื อน
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บทคัดย่ อ
การทดลองนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลของอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 17-estradiol ที่มีตอ่ การ
พัฒนารังไข่ของแม่พนั ธุ์ก้ งุ กุลาดําในระบบเพาะเลี ้ยง โดยแบ่งการทดลองเป็ น 4 ชุดการทดลอง คือ กุ้งที่ได้ รับ
อาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์ โมน (ชุดควบคุม), กุ้งที่ถกู ตัดตา 1 ข้ าง และได้ รับอาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์ โมน, กุ้งที่ได้ รับ
อาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 1 mg E2/kg และ กุ้งที่ได้ รับอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 10 mg E2/kg จากผลการทดลอง
พบว่า ฮอร์ โมน 17-estradiol มีผลต่อการพัฒนารังไข่ของแม่พนั ธุ์ก้ ุงกุลาดําในระบบเพาะเลี ้ยง โดยเมื่อทํา
การทดลอง 35 วัน ค่าดัชนีรังไข่ก้ งุ กุลาดําในกุ้งที่ถกู ตัดตา 1 ข้ าง และได้ รับอาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์ โมน และกุ้งที่
ได้ รับอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 10 mg E2/kg สูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่คา่ ดัชนี
รังไข่ก้ งุ กุลาดําในกุ้งที่ได้ รับอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 1 mg E2/kg ไม่มีความแตกต่างกับชุดการทดลองอื่น
(P>0.05) ขนาดเส้ นรอบวงเซลล์ไข่ของแม่พันธุ์ก้ ุงกุลาดําที่ถูกตัดตาและแม่พันธุ์ก้ ุงกุลาดําที่ได้ รับฮอร์ โมน
มีขนาดใหญ่กว่าแม่พนั ธุ์ก้ ุงกุลาดําที่กินอาหารปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) นอกจากนี ้ ฮอร์ โมน
17-estradiol ยังมีผลต่อการสะสมไขมันในตับและตับอ่อน (hepatopancreas) ในแม่พนั ธุ์ก้ งุ กุลาดํามากขึ ้น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ตับ และตับ อ่ อ นของแม่ พัน ธุ์ ก้ ุง กุล าดํ า ที่ กิ น อาหารปกติ อย่า งไรก็ ต าม การที่ ก้ ุง มี ก าร
สังเคราะห์ และหลัง่ เอ็นไซม์มากผิดปกติทําให้ B-cell มีจํานวนเพิ่มขึ ้นด้ วย และส่งผลให้ การสะสมไขมันใน
R-cell มีปริ มาณลดลง
คําสําคัญ : กุ้งกุลาดํา อาหารเม็ด ฮอร์ โมน 17-estradiol
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Abstract
Predictable maturation and spawning of captive penaeid shrimp without eyestalk ablation is
a long-term goal for the industry. The purpose of this study was to determine the impact of
17β-estradiol (E2) hormone mixed diets to the ovarian maturation of the P. monodon broodstock in
maturation tank. The study was conducted in 35 days and divided into 4 treatments, i.e., control
group (feeding shrimp with non-hormone diet), feeding eyestalk ablation shrimp with non-hormone
diet, feeding shrimp with 1 and 10 mg E2/kg diets. The results showed that 17-estradiol hormone
affected on ovarian development of P. monodon broodstock in culture system. In 35 days, the GSI
of eyestalk ablation shrimp fed with non-hormone diet and shrimp fed with 10 mg E2/kg diet were
significantly higher than a control group (P<0.05). Perimeters of oocyte of eyestalk ablation shrimp
and shrimp fed with both 1 and 10 mg E2/kg diets were significantly higher than control (P<0.05).
In addition, the results from the histological study showed that 17-estradiol hormone caused the
increasing of lipid accumulation in hepatopancreas of P.monodon broodstock compared to
a control group. These also caused the increasing of B-cells. However, in contrast, these caused
the reducing of the lipid accumulation in R-cells.
Keywords: Penaeus monodon, broodstock, 17-Estradiol, ovarian maturation, gonadosomatic
index, histology

คํานํา
กุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon Fabricius, 1798) เป็ นสัตว์นํ ้าประจําถิ่นของประเทศไทย รวมทั ้งใน
ประเทศแถบอินโด-แปซิฟิก อุตสาหกรรมการเพาะเลี ้ยงกุ้งกุลาดําถือว่าเป็ นกิจกรรมที่ประสบความสําเร็ จมาก
ที่สดุ ในการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าของประเทศไทย อย่างไรก็ตามผลผลิตจากการเพาะเลี ้ยงกุ้งกุลาดําในประเทศไทย
เริ่ มลดลงในปี พ.ศ. 2545 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคของกุ้งในฟาร์ ม พ่อแม่พนั ธุ์ผลิตลูกกุ้งที่ไม่แข็งแรง
ส่งผลให้ ขนาดของกุ้งกุลาดําเมื่อถึงกําหนดจับมีความหลากหลายและขนาดเล็ก เกษตรกรจึงหันมาเลี ้ยงกุ้งขาว
แวนนาไม (Litopenaeus vannamei) แทนการเลี ้ยงกุ้งกุลาดําแต่ราคาของกุ้งขาวแวนนาไมในท้ องตลาด
ค่อนข้ างตํ่าและต้ องนําเข้ าพ่อแม่พนั ธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์แล้ วจากต่างประเทศ เช่น ฮาวาย ประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา เนื่ องจากกุ้งขาวแวนนาไมไม่ใช่ก้ ุงประจํ าถิ่ นของประเทศไทย นอกจากนี ้ ค่าแรงในการจ้ าง
คนงานในประเทศไทยค่อนข้ างสูงกว่าประเทศคู่แข่งอื่น เช่น ประเทศเวียดนามและจีน ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขัน
ในตลาดการส่งออก ในขณะที่ตลาดโลกยังมีความต้ องการบริ โภคกุ้งกุลาดําขนาดใหญ่ ซึ่งมีราคาสูง ดังนัน้
อุตสาหกรรมการเพาะเลี ้ยงกุ้งกุลาดําจึงยังเป็ นที่สนใจ และดึงดูดใจให้ เกษตรกรพยายามพัฒนาผลผลิตและ
การเพาะเลี ้ยงกุ้งกุลาดํา
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โดยทัว่ ไปเกษตรกรเพาะพันธุ์ลกู กุ้งกุลาดําด้ วยพ่อแม่พนั ธุ์ก้ ุงกุลาดําที่จับจากธรรมชาติเนื่องจากให้
อัตราการฟั กและปริ มาณตัวอ่อนที่แข็งแรงมากกว่าลูกกุ้งที่ผลิตจากพ่อแม่พนั ธุ์ก้ งุ กุลาดําจากโรงเพาะเลี ้ยง ซึ่ง
การปฏิบตั ิเช่นนี ้จะส่งผลกระทบต่อขนาดประชากรของกุ้งกุลาดําในธรรมชาติ ดังนั ้นการสร้ างโปรแกรมการคัด
พันธุ์ในกุ้งกุลาดํามีความจําเป็ นอย่างมาก เพื่อให้ สามารถพัฒนาระบบการเลี ้ยงกุ้งกุลาดําในลักษณะสัตว์เลี ้ยง
(Domestication) (Benzie, 1997; Ibarra et al., 2007) เป็ นการลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ ้นเปลือง
สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่แข็งแรง โตเร็ ว และต้ านทานโรคเป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ได้ อย่างยัง่ ยืน (Clifford and
Preston, 2006)
ฮอร์ โมน 17β-estradiol (E2) เป็ นฮอร์ โมนในกลุม่ สเตียรอยด์ ที่สามารถชักนําให้ เกิดกระบวนการไว
เทลโลเจเนซีส (vitellogenesis) และการพัฒนารังไข่ในสัตว์ โดยฮอร์ โมน 17β-estradiol เป็ นสารที่พบในระยะ
ต้ นๆ ของการพัฒนารังไข่ของสิ่งมีชีวิตกลุม่ decapod crustaceans (Ghosh and Ray, 1993a) และยังมี
โครงสร้ างใกล้ เคียงกับฮอร์ โมนโพรเจสเตอโรนและฮอร์ โมน 17-แอลฟา-ไฮดรอกซีโพรเจสเตอโรน ซึ่งเป็ น
ฮอร์ โมนที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาไข่ในสัตว์กลุม่ ครัสเตเชียนอีกด้ วย ( Yano, 1987; Quackenbush, 1992)
จากการศึกษาของ Quackenbush (1992) แสดงให้ เห็นว่าฮอร์ โมน 17β-estradiol ช่วยกระตุ้นให้ เกิด
การสังเคราะห์โปรตีนไข่แดง (yolk protein) ในกุ้งขาวแวนนาไม แสดงให้ เห็นว่าฮอร์ โมน 17β-estradiol อาจ
กระตุ้นกระบวนการไวเทลโลเจเนซีสในสิ่งมีชีวิตกลุม่ กุ้งปู (decapod crustaceans) ชนิดอื่นๆ ได้ เช่นเดียวกัน
และจากการศึกษาในกุ้งคุรุม่า (Marsupenaeus japonicus) พบว่าฮอร์ โมน 17β-estradiol เหนี่ยวนําให้ เกิด
การสังเคราะห์โปรตีนไวเทลโลเจนิน (vitellogenin) ในรังไข่ระยะ primary vitellogenesis ของรังไข่ของกุ้งด้ วย
(Yano and Hoshino, 2006) ซึง่ ผลของฮอร์ โมน 17β-estradiol ต่อการพัฒนารังไข่ของกุ้งกุลาดําในระบบ
เพาะเลี ้ยงยังไม่มีรายงานการศึกษา

อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย
1. การเตรี ยมอาหารเม็ด
เตรี ยมอาหารเม็ดสําหรับเลี ้ยงกุ้งกุลาดําที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง (HUFA) มีปริ มาณโปรตีนมากกว่า
50 เปอร์ เซ็นต์ (Leelahanon, 2006) มีนํ ้ามันปลาและแอสต้ าแซนทิน (astaxanthin) (Paibulkichakul et al.,
2008) เป็ นส่วนประกอบด้ วย โดยบดให้ ละเอียดและร่อนผ่านตะแกรง แล้ วนําส่วนผสมทั ้งหมดมาผสมให้ เข้ ากัน
โดยการคลุกประมาณ 20 นาที จากนั้นละลายฮอร์ โมน 17-estradiol ด้ วยเอทานอลและเจือจางด้ วยนํ ้าที่ใช้
ในการผสมอาหาร โดยเติมฮอร์ โมน 17-estradiol ในสัดส่วน 1 mg/kg และ 10 mg/kg ของอาหาร และมี
อาหารที่ไม่เติมฮอร์ โมน 17-estradiol เป็ นชุดควบคุม
นําวัตถุดิบที่ผสมทัง้ หมดแล้ วเข้ าเครื่ องอัดเม็ดปรั บขนาดเม็ดอาหารผ่านเครื่ องให้ มีขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร และยาว 4 มิลลิเมตร จากนั้นนําอาหารที่อดั เม็ดเสร็ จแล้ วเข้ าตู้อบไอนํ ้าที่อุณหภูมิ
95 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที แล้ วเข้ าตู้อบแห้ ง 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง ทิ ้งไว้ ให้ เย็นแล้ วคัด
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ขนาดอาหารอัดเม็ดที่ต้องการผ่านตะแกรงคัดขนาด บรรจุอาหารแต่ละขนาดใส่ถงุ พลาสติกเก็บไว้ ที่อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส และวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางโภชนาการของอาหาร ได้ แก่ ปริ มาณโปรตีน ปริ มาณไขมัน ปริ มาณ
เถ้ า ปริ มาณเยื่อใย และปริ มาณความชื ้น ตามวิธีของ AOAC (1990)
2. การตรวจสอบปริมาณฮอร์ โมน 17-Estradiol ในอาหารเม็ด
ตรวจสอบปริ มาณฮอร์ โมน 17-Estradiol ในอาหารเม็ดทั้ง 3 สูตร ที่ห้องปฎิบตั ิการเพื่อวิเคราะห์
ฮอร์ โ มนในสั ต ว์ ป่ า สวนสั ต ว์ เ ชี ย งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยเป็ นการวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณฮอร์โมน
17-Estradiol ด้ วยวิธีการวิเคราะห์แบบ Competitive ELISA ด้ วยโพลีโคลนอลแอนติบอดี ้ที่จําเพาะ
ต่อฮอร์ โมน 17-Estradiol
3. การเตรี ยมสัตว์ ทดลอง
ใช้ ก้ งุ กุลาดําขนาดแม่พนั ธุ์ที่เลี ้ยงในศูนย์เพิ่มจํานวนกุ้งกลาดํา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
มีอายุ 14 เดือนและนํ ้าหนักตัวมากกว่า 60 กรัม เลี ้ยงในถังไฟเบอร์ ความจุ 1,000 ลิตร โดยใช้ ก้ งุ กุลาดํา 10 ตัว
ต่อชุดการทดลอง เลี ้ยงในนํ ้าทะเลที่อณ
ุ หภูมิประมาณ 28±1 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 ppt มีการควบคุม
แสงในระบบโดยจัดเวลาให้ แสงเป็ น 14:10 ของความมืด: แสงสว่าง โดยจะเปิ ดให้ บอ่ ได้ รับแสงช่วงเวลา 08.0018.00 เปลี่ยนนํ ้าในบ่อทดลองประมาณ 50% ทุกสัปดาห์ เลี ้ยงกุ้งในสภาวะดังกล่าวและให้ อาหารทดลอง
ชุดควบคุม เป็ นเวลา 7 วันก่อนเริ่ มการทดลอง ระยะเวลาในการทดลอง 35 วัน โดยให้ อาหาร 3-5% ของ
นํ ้าหนักตัว วันละ 3 ครั้ง แบ่งการทดลองออกเป็ น 4 การทดลองๆ ละ 3 ซํ ้า ได้ แก่
ชุดการทดลองที่ 1 คือ กุ้งที่ได้ รับอาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์ โมน (ชุดควบคุม)
ชุดการทดลองที่ 2 คือ กุ้งที่ถกู ตัดตา 1 ข้ าง ได้ รับอาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์ โมน
ชุดการทดลองที่ 3 คือ กุ้งที่ได้ รับอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมนในสัดส่วน 1 mg/kg
ชุดการทดลองที่ 4 คือ กุ้งที่ได้ รับอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมนในสัดส่วน 10 mg/kg
4. การบันทึกผลการทดลอง
การทดลองที่ 1: การตรวจสอบการพัฒนาของรังไข่ของกุ้งกุลาดํา
ตรวจสอบการพัฒนาของรังไข่และแต่ละกลุ่มการทดลองทุกๆ 7 วัน โดยสุ่มตัวอย่างกุ้งกุลาดําซํ ้าละ
2 ตัวในแต่ละชุดการทดลองมาผ่าเอารังไข่เพื่อบันทึกดัชนีรังไข่ (GSI, นํ ้าหนักรังไข่/นํ ้าหนักตัว x 100)
การทดลองที่ 2: การศึกษาการพัฒนาของเนื ้อเยื่อรังไข่และตับและตับอ่อน
เก็บรังไข่ในส่วนของ lateral lobe ส่วนกลางบริ เวณลําตัวตรงรอยต่อระหว่างปล้ องที่ 1 และ 2 และ
เนื ้อเยื่อตับและตับอ่อน (hepatopancreas) เป็ นชิ ้นเล็กหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตรเพื่อศึกษาลักษณะทาง
เนื ้อเยื่อวิทยา โดยแช่ชิ ้นส่วนของรังไข่และตับและตับอ่อนในนํ ้ายา (Modified Davison’s Fixative) ประมาณ
16-24 ชัว่ โมง แล้ วนําไปล้ างด้ วยแอลกอฮอล์ 50% จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 20 นาที จากนันนํ
้ าไป Embedded ด้ วย
พาราฟิน จากนั้นนําเนื ้อเยื่อไปตัดเป็ นชิ ้นบางๆ หนาประมาณ 6 ไมโครเมตร ด้ วยเครื่ องไมโครโตม (microtome)
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และย้ อมสีด้วย Hematoxylin และ Eosin (Humason, 1979) ศึกษาทางเนื ้อเยื่อวิทยาภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์
แบบใช้ แสงวัดขนาดเซลล์ไข่โดยใช้ เส้ นรอบวงของเซลล์ไข่ก้ งุ กุลาดําแต่ละชุดการทดลอง โดยสุ่มวัดขนาดเซลล์
ไข่จํานวน 20 เซลล์ตอ่ ซํ ้าของการทดลอง (n = 60)
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้ อมูลที่ได้ จากการบันทึกค่าเปอร์ เซ็นต์ดชั นีรังไข่ นํ ้าหนักรังไข่ ขนาดเซลล์ไข่ เส้ นผ่านศูนย์กลางและ
เส้ นรอบวงของเซลล์ มาเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองโดย One-way analysis of variance
(ANOVA) เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้ วย Post Hoc Test ตามวิธีของ Duncan’s new multiple range test ที่ระดับ
ค่าความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป SPSS เวอร์ ชนั่ 17.0

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. ผลของการวิเคราะห์ อาหารด้ วยวิธี proximate analysis ในอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 17-Estradiol
จากผลของการวิเคราะห์อาหารด้ วยวิธี proximate analysis จากอาหารทั้งหมด 3 ชุดการทดลอง คือ
อาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์ โมน 17-estradiol, อาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 17-estradiol ความเข้ มข้ น 1 mg/kg
และ 10 mg/kg ได้ ผลดัง Table 1 โดยมีปริ มาณโปรตีน 45.91-47.01% ปริ มาณไขมัน 14.11-18.21% ปริ มาณ
ความชื ้น 6.86-12.60% ปริ มาณเถ้ า 11.83-13.03% ปริ มาณเยื่อใย 0.88-1.30% ปริ มาณอินทรี ย์วตั ถุ 75.5484.24% และปริ มาณวัตถุแห้ ง 87.38-93.13%
Bunyaratphalin (2004) รายงานว่าในอาหารแม่พนั ธุ์ก้ งุ กุลาดํานั้นต้ องการโปรตีนในอาหารที่ระดับ
50-55% ไขมันในอาหารกุ้งกุลาดําควรอยู่ระหว่าง 5-10% และในจํานวนไขมันดังกล่าวควรมี กรดไขมัน
Omega-3 HUFA 0.5-1.0% phospholipids 1.2-1.5% lecitin 2% และคอเรสเตอรอล 0.2-0.5%
Table 1 Nutrition composition of diets of each experiment using proximate analysis
Treatment

Control diet
1 mg E2/kg diet
10 mg E2/kg diet

Crude
protein
45.91
45.99
47.01

Crude
fat
17.54
14.11
18.21

Moisture
12.60
6.86
7.63

Nutrient (%)
Ash
Crude
fiber
11.83
0.88
13.03
0.94
12.18
1.30

Organic
matter
75.54
80.09
84.24

Dry matter
87.38
93.13
92.36

2. การวิเคราะห์ ปริมาณฮอร์ โมน 17-Estradiol ในอาหารเม็ด
จากการตรวจปริ มาณฮอร์ โมน17-Estradiol ผลการวิเคราะห์ไม่พบฮอร์ โมนในตัวอย่างอาหารชุด
ควบคุม ส่วนอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 17-Estradiol 1 mg/kg ของอาหาร พบว่ามีฮอร์ โมน 17β-Estradiol
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ในอาหาร 0.299 mg/kg ของอาหาร และอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 17-Estradiol 10 mg/kg ของอาหาร พบว่า
มีฮอร์ โมน 17-Estradiol ในอาหาร 4.090 mg/kg ของอาหาร (Table 2)
Table 2 Concentration of 17-Estradiol hormone in diets of each experiment
Treatment
Control diet
1 mg E2/kg diet
10 mg E2/kg diet

Added concentration
(mg/kg diet)
0.000
1.000
10.000

Actual concentration
(mg/kg diet)
0.000
0.299
4.090

งานวิจยั นี ้ ตรวจสอบปริ มาณฮอร์ โมน 17-Estradiol ด้ วยวิธี competitive ELISA ซึ่งเป็ นทําการ
วิเคราะห์ด้วยวิธี Enzyme immunoassay แบบ Competitive ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent
Assay) ตามกระบวนการของ Brown and Steinman (2004) ซึง่ เทคนิคการตรวจแบบ ELISA มีหลักการโดย
สรุปคือ การเคลือบพื ้นผิวของแผ่นเพลท (polystyrene microtiter plate) ด้ วยแอนติบอดี ้ (antibody) ที่จําเพาะ
ต่อแอนติเจน (antigen) ที่ต้องการตรวจหาในสารตัวอย่าง ซึง่ จะถูกเติมลงไปพร้ อมกับแอนติเจนที่ติดฉลากด้ วย
เอนไซม์คอนจูเกต (enzyme conjugate) โดยทั้งคู่จะแย่งกันลงไปจับกับแอนติบอดี ้ที่เคลือบผิวเอาไว้ ซึ่งจะ
ขึ ้นอยู่กบั จํานวนฮอร์ โมน เช่น ถ้ าตัวอย่างมีฮอร์ โมนมากกว่าก็จะจับกับแอนติบอดีได้ มากกว่า และเมื่อเติมสาร
ตั้งต้ น (substrate) ก็จะได้ สีที่เข้ มต่างกันตามจํานวนของแอนติเจนและคอนจูเกต ซึง่ สามารถทําการตรวจวัดได้
ด้ วยการวัดค่าการดูดกลืนแสงหาตัวฮอร์ โมนหรื อแอนติเจนภายในตัวอย่างอาหาร โดยผลของการวิเคราะห์จะ
ออกมาอย่างแม่นยําและชัดเจน
จากผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่า ปริ มาณฮอร์ โมน 17-Estradiol ที่มีอยูใ่ นอาหารที่ทําการทดลอง มี
การสูญเสียไปในกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา โดยอาจสูญเสียปริ มาณฮอร์ โมนในระหว่างขั้นตอนการทํา
แห้ งของเม็ดอาหารด้ วยการอบผ่านความร้ อน ซึ่งจะทําให้ ฮอร์ โมนสลายเนื่องจากความร้ อนที่ใช้ ในการอบ
อาหาร และในขั้น ตอนการเก็ บ รั ก ษาอาหารอาจมี ผ ลต่อ การเสื่ อ มสลายของฮอร์ โ มน เนื่ อ งจากฮอร์ โ มน
17-Estradiol เป็ นฮอร์ โมนในกลุม่ สเตียรอยด์ซงึ่ มีความไวต่อแสงและความร้ อน การเก็บอาหารในภาชนะที่ไม่
ทึบแสงเพียงพอ อาจมีผลต่อการเสื่อมสลายของฮอร์ โมนได้ (Budavari, 1996)
3. ผลของอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 17-Estradiol ต่ อการพัฒนาของระยะรั งไข่ ในแม่ พันธุ์ก้ ุงกุลาดํา
จากการศึกษานํ ้าหนักรังไข่ของกุ้งกุลาดําทั้ง 4 ชุดการทดลอง คือ กุ้งที่ได้ รับอาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์ โมน
(ชุดควบคุม), กุ้งที่ถกู ตัดตา 1 ข้ าง และได้ รับอาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์ โมน, กุ้งที่ได้ รับอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน
17-Estradiol 1 mg/kg และ กุ้งที่ได้ รับอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 17-Estradiol 10 mg/kg พบว่า รังไข่ของกุ้ง
กุลาดําทั้ง 4 ชุดการทดลอง ที่เลี ้ยงในชุดทดลองเป็ นเวลา 7 วัน มีนํ ้าหนัก 0.47±0.07 กรัม, 0.50±0.18 กรัม,
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0.46±0.19 กรัม และ 0.52±0.10 กรัม ตามลําดับ (Fig. 1a) รังไข่ของกุ้งกุลาดําทั้ง 4 ชุดการทดลอง ที่เลี ้ยงใน
ชุดทดลองเป็ นเวลา 14 วัน มีนํ ้าหนัก 0.39±0.17 กรัม, 0.44±0.05 กรัม, 0.55±0.08 กรัม และ 0.54±0.13 กรัม
ตามลําดับ (Fig. 1b) รังไข่ของกุ้งกุลาดําทั้ง 4 ชุดการทดลอง ที่เลี ้ยงในชุดทดลองเป็ นเวลา 28 วัน มีนํ ้าหนัก
0.41±0.10 กรัม, 0.52±0.21 กรัม, 0.39±0.12 กรัม และ 0.55±0.09 กรัม ตามลําดับ (Fig. 1c) รังไข่ของกุ้ง
กุลาดําทั้ง 4 ชุดการทดลอง ที่เลี ้ยงในชุดทดลองเป็ นเวลา 35 วัน มีนํ ้าหนัก 0.36±0.08 กรัม, 0.61±0.23 กรัม,
0.51±0.17 กรัม และ 0.58±0.22 กรัมตามลําดับ (Fig. 1d)
เมื่อนํามาหาค่าเปอร์ เซ็นต์ดชั นีรังไข่ พบว่าในแต่ละชุดการทดลองในวันที่ 7 มีค่า 0.76±0.14 %,
0.70±0.17 %, 0.70±0.28 % และ 0.73±0.14 % ตามลําดับ (Fig. 2a) ในวันที่ 14 มีค่า 0.57±0.20 %,
0.67±0.06 %, 0.79±0.16 % และ0.76±0.15 % ตามลําดับ (Fig. 2b) ในวันที่ 28 มีค่าระหว่าง
0.61±0.13 % , 0.76±0.20 % , 0.58±0.13 % และ 0.78±0.14 % ตามลําดับ (Fig. 2c) ในวันที่ 35 มีคา่
ระหว่าง 0.57±0.10 % , 0.89±0.18 % , 0.72±0.20 % และ 0.89±0.36 % ตามลําดับ (Fig. 2d)
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นต์ดชั นีรังไข่ก้ ุงกุลาดําทั้ง 4 ชุดการทดลอง โดยทดสอบทางสถิติที่
ความเชื่อมัน่ 95% พบว่า ค่าเฉลี่ยดัชนีรังไข่ก้ งุ กุลาดําทั้ง 4 ชุดการทดลองในวันที่ 7, 14 และ 28 ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) ส่วนในวันที่ 35 พบว่าค่าดัชนีรังไข่ก้ งุ กุลาดําที่ถกู ตัดตา 1 ข้ าง
และได้ รับอาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์ โมน และกุ้งที่ได้ รับอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 17-Estradiol 10 mg/kg สูงกว่า
กุ้งชุดควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ค่าดัชนีรังไข่ก้ งุ ที่ได้ รับอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 17Estradiol 1 mg/kg ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตกิ บั ชุดการทดลองอื่น (Fig. 1 และ 2)
Quinitio et al. (1994) ตรวจสอบปริ มาณฮอร์ โมน 17-estradiol และฮอร์ โมนโพรเจสเทอโรนใน
ฮี โมลิมฟ์ รั งไข่ และตับและตับอ่อนของกุ้งกุลาดําเพศเมี ยในโรงเรื อน พบปริ มาณฮอร์ โมน 17-estradiol
ในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งรังไข่ระยะคอร์ ติคอลรอดเท่านั้น ส่วนในรังไข่มีปริ มาณฮอร์ โมน 17-estradiol ใกล้ เคียงกัน
ตั้งแต่ระยะไวเทลโลเจนิกจนถึงระยะหลังวางไข่ ส่วนปริ มาณฮอร์ โมน 17-estradiol ในตับและตับอ่อนพบ
มากที่สดุ ในกุ้งที่มีรังไข่ระยะคอร์ ตคิ อลรอด จากความสัมพันธ์ระหว่างระดับฮอร์ โมนและระยะการพัฒนารังไข่นี ้
สามารถบ่งชี ้ได้ ว่า ฮอร์ โมนดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับกระบวนการไวเทลโลเจเนซีสและการผลิตไวเทลโลเจนินในกุ้ง
(Quinitio et al., 1991; Ghosh and Ray, 1993a,b)
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 1 Ovarian weight (Meanstandard deviation) 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.
,

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 2 Gonadosomatic index (GSI) (Meanstandard deviation) 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.
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4. ขนาดเซลล์ ไข่ ของกุ้งกุลาดํา
จากการศึกษาขนาดของเซลล์ไข่ของกุ้งกุลาดําทั้ง 4 ชุดการทดลองโดยการวัดค่าเส้ นรอบวงของเซลล์
ไข่ที่เลี ้ยงเป็ นเวลา 35 วัน พบว่ามีคา่ เฉลี่ยเป็ น 5.97±1.39 μm, 7.84±3.01 μm, 8.72±3.13 μm และ 7.12±
3.49 μm ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบว่า กุ้งที่ได้ รับอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 17-Estradiol
1 mg/kg มีคา่ สูงกว่าชุดควบคุม และกุ้งที่ได้ รับอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 17-Estradiol 10 mg/kg อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดย กุ้งที่ถกู ตัดตา 1 ข้ าง และได้ รับอาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์ โมน ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กุ้งที่ได้ รับอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 17-Estradiol 1 และ 10 mg/kg (P>0.05)
แต่มีคา่ สูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) (Fig. 3)

Fig. 3 Size of oocytes (Meanstandard deviation) of P. monodon broodstock in day 35 of the
experiment. 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.
จากการทดลองพบว่าเซลล์ไข่ของกุ้งกุลาดําที่ได้ รับฮอร์ โมนมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์ไข่ของกุ้งกุลาดําที่
ไม่ ไ ด้ รั บ ฮอร์ โ มน และมี ข นาดใหญ่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั บ กุ้ งกุ ล าดํ า ที่ ถู ก ตัด ตา ซึ่ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ฮอร์ โ มน
17-estradiol มีผลต่อการพัฒนาขนาดเซลล์ไข่ของกุ้งกุลาดํา Kongklai (2010) ได้ ศกึ ษารู ปแบบของการ
พัฒนารังไข่ก้ งุ กุลาดํา โดยเปรี ยบเทียบลักษณะทางเนื ้อเยื่อวิทยาระหว่างเซลล์ไข่ของกุ้งปกติและกุ้งที่ถกู ตัดตา
พบว่าขนาดเซลล์ไข่ของกุ้งปกติมีขนาดใกล้ เคียงกับกุ้งที่ถกู ตัดตาในระยะที่ 1 แต่ในระยะที่ 2-4 มีขนาดเล็กกว่า
กุ้งที่ถกู ตัดตา แสดงให้ เห็นว่าการตัดตามีผลต่อการกระตุ้นการพัฒนารังไข่ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการทดลองนี ้ที่
ขนาดเซลล์ไข่ของกุ้งที่ถกู ตัดตามีขนาดใหญ่กว่ากุ้งปกติ และมีขนาดใหญ่ไม่แตกต่างกับกุ้งที่ได้ รับฮอร์ โมน
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5. ลักษณะเนือ้ เยื่อตับและตับอ่ อนของกุ้งกุลาดํา
เมื่อศึกษาลักษณะเนื ้อเยื่อเซลล์ตบั และตับอ่อนของกุ้งกุลาดําในชุดการทดลองทั้ง 4 ชุดการทดลอง
โดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์แบบใช้ แสง (light microscope) ที่กําลังขยาย 40 เท่า พบว่าเนื ้อเยื่อตับและตับอ่อนของ
กุ้งกุลาดําในชุดควบคุมมีขนาดช่องว่างท่อตับและตับอ่อนเป็ นปกติ และไม่พบการหลุดลอกของเซลล์เยื่อบุทั ้ง 3
ชนิดคือ เซลล์เยื่อบุชนิด B-cell, R-cell และ F-cell (Fig. 4a) ส่วนกุ้งที่ถกู ตัดตา 1 ข้ าง และได้ รับอาหารเม็ดไม่
ผสมฮอร์ โมนมีขนาดช่องว่างท่อตับและตับอ่อนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับชุดควบคุม ขนาดเซลล์ใหญ่ขึ ้น ไม่
พบการหลุดลอกของเซลล์เยื่อบุทงั ้ 3 ชนิด R-cell มีขนาดเล็กลง และ B-cell มีขนาดเล็กลงและมีจํานวน
เพิ่มขึ ้นประมาณ 50% (Fig. 4b) กุ้งที่ได้ รับอาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 17-Estradiol 1 และ 10 mg/kg มีขนาด
ช่องว่างท่อตับและตับอ่อนเปลี่ยนแปลงไป และมีขนาดเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับชุดควบคุม ไม่พบการหลุดลอกของ
เซลล์เยื่อบุทั้ง 3 ชนิด และ B-cell มีจํานวนเพิ่มขึ ้นประมาณ 10% (Fig. 4c และ 4d)

(a)
( )

(b)
(b

(c)
( )

(d)
(d

Fig. 4 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.
ตับและตับอ่อน มีความสําคัญอย่างมากในการควบคุมระบบการเผาผลาญอาหารภายในร่ างกาย
นอกจากทําหน้ าที่สงั เคราะห์และหลัง่ เอ็นไซม์เพื่อช่วยในการย่อยและการดูดซึมแล้ ว ยังทําหน้ าที่เป็ นแหล่งเก็บ
และกําจัดสารพิษอีกด้ วย บริ เวณตับและตับอ่อนพบเซลล์บผุ นังท่อ 4 ชนิด คือ E-cell, B-cell, R-cell และ
F-cell ซึ่งลักษณะโครงสร้ าง จํานวน และตําแหน่งของเซลล์ตบั และตับอ่อนมีความแตกต่างกัน กุ้งที่แข็งแรง
พบ R-cell มากที่สดุ เนื่องจากเป็ นเซลล์ขนาดใหญ่และมีไขมันในไซโตพลาสซึมมาก B-cell พบค่อนข้ างน้ อย
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ส่วน F-cell พบกระจายเกือบตลอดความยาวของท่อ กุ้งที่ไม่สมบูรณ์ R-cell มีขนาดเล็กลง B-cell มีจํานวน
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย และพบที่จดุ เริ่ มต้ นของท่อด้ วย ส่วน F-cell ไม่เปลี่ยนแปลง ถ้ ากุ้งอดอาหารนานๆ มักไม่พบ
ไขมันใน R-cell และ F-cell มีขนาดเล็กลง ขณะที่ B-cell พบมากที่สดุ (Dhebtharanont, 1997)
จากการศึกษาเซลล์ตบั และตับอ่อนของกุ้งกุลาดําในชุดการทดลองทั้ง 4 ชุดการทดลอง พบว่ากุ้งที่
ได้ รับฮอร์ โมนและกุ้งที่ถกู ตัดตาพบ B-cell มีจํานวนเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม และในกุ้งที่
ถูกตัดตายังพบ R-cell มีขนาดเล็กลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับกุ้งปกติที่ไม่ได้ ฮอร์ โมน แสดงให้ เห็นว่าเมื่อกุ้งได้ รับ
ฮอร์ โมน 17-estradiol จะทําให้ มีการสร้ าง B-cell มากขึ ้น ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากการทํางานที่ผิดปกติของ
ร่างกายทําให้ ก้ งุ มีการสังเคราะห์ และหลัง่ เอ็นไซม์มากผิดปกติ ส่วนกุ้งที่ถกู ตัดตานั้นทําให้ เกิดสภาวะเครี ยด จึง
ไม่กินอาหารและเกิดความไม่สมดุลของกลไกการผลิตฮอร์ โมนที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนารังไข่ และรอบการลอก
คราบในร่ างกาย ส่งผลให้ B-cell มีจํานวนเพิ่มขึ ้นและ R-cell มีขนาดเล็กลง ซึง่ จากผลการทดลองนี ้ สามารถ
สรุ ปได้ ว่าฮอร์ โมน 17-estradiol มีผลต่อการสะสมไขมันในตับและตับอ่อนในแม่พนั ธุ์ก้ งุ กุลาดํามากขึ ้นเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับตับและตับอ่อนของแม่พนั ธุ์ก้ งุ กุลาดําที่กินอาหารปกติ แต่การที่ก้ ุงมีการสังเคราะห์ และหลัง่
เอ็นไซม์มากผิดปกติทําให้ B-cell มีจํานวนเพิ่มขึ ้นด้ วย และส่งผลให้ การสะสมไขมันใน R-cell มีปริ มาณลดลง
สรุ ปผลการทดลอง
ฮอร์ โมน 17-estradiol มีผลต่อการพัฒนารังไข่ของแม่พนั ธุ์ก้ งุ กุลาดําในระบบเพาะเลี ้ยง และมีผลไม่
แตกต่างกับการพัฒนารังไข่ของแม่พนั ธุ์ก้ งุ กุลาดําที่ถกู ตัดตา โดยมีเปอร์ เซ็นต์ดชั นีรังไข่ และขนาดเซลล์ไข่สงู
กว่าชุดควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกุ้งกุลาดําที่ถกู ตัดตา
นอกจากนี ้ ฮอร์ โมน 17-estradiol มีผลต่อการสะสมไขมันในตับและตับอ่อน ในแม่พนั ธุ์ก้ งุ กุลาดํามากขึ ้นเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับตับและตับอ่อน ของแม่พนั ธุ์ก้ งุ กุลาดําที่กินอาหารปกติ ซึง่ จากผลการทดลองดังกล่าว แสดงให้
เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ ในการใช้ อาหารเม็ดผสมฮอร์ โมน 17-estradiol เพื่อกระตุ้นการพัฒนารังไข่ของกุ้ง
ทดแทนการตัดตาได้ ช่วยแก้ ปั ญหาการขาดแคลนแม่พันธุ์ก้ ุงกุลาดําและผลิตลูกกุ้งได้ ตามความต้ องการ
อย่างไรก็ตาม ควรมีการทดลองเพิ่มเติมโดยมีระยะเวลาในการทดลองที่มากขึ ้น แล้ วผสมพันธุ์ก้ งุ กุลาดําจาก
การทดลองในชุดต่างๆ เพื่อทดสอบประสิทธิ ภาพของการผลิตลูกพันธุ์ก้ ุงกุลาดํา และควรวิเคราะห์ปริ มาณ
ฮอร์ โมน 17-estradiol ในเลือดของกุ้งกุลาดําแต่ละชุดการทดลอง
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