
14 
 

วารสารวิจยัเทคโนโลยีการประมง ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2556 

 
 

การพฒันาอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17-estradiol เพื่อกระตุ้นการพัฒนารังไข่ 
ของแม่พนัธ์ุกุ้งกุลาดาํ (Penaeus monodon) ในโรงเรือน 

Development of 17-Estradiol hormone Mixed Diets for Ovarian Maturation 
 of the Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Broodstock in Maturation Tank 

รชนิมุข หรัิญสัจจาเลศิ1* ธนัช เลศิพัฒนาไพบูรณ์1 พัชธีราพร ทพิยพชรโรจน์1 เสรี ดอนเหนือ2  
และสมเกียรต ิปิยะธีรธิตวิรกุล2,3 

Rachanimuk Hiransuchalert 1*, Thanut lertpattanapaiboon1, puchteerapon tippachararoch1,  
seri donnuea2 and somkiat piyateratitivorakul2,3 

1คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลยับรูพา วิทยาเขตจนัทบรีุ จนัทบรีุ 22170 
2ศนูย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล, 

 3ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10300   
*corresponding author e-mail: rachanimuk@buu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การทดลองนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจสอบผลของอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17-estradiol ท่ีมีตอ่การ
พฒันารังไข่ของแม่พนัธุ์กุ้ งกลุาดําในระบบเพาะเลีย้ง โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ชดุการทดลอง คือ กุ้ งท่ีได้รับ
อาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์โมน (ชดุควบคมุ), กุ้ งท่ีถกูตดัตา 1 ข้าง และได้รับอาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์โมน, กุ้ งท่ีได้รับ
อาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 1 mg E2/kg และ กุ้งท่ีได้รับอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 10 mg E2/kg จากผลการทดลอง

พบว่า ฮอร์โมน 17-estradiol มีผลต่อการพฒันารังไข่ของแม่พนัธุ์กุ้ งกุลาดําในระบบเพาะเลีย้ง โดยเม่ือทํา
การทดลอง 35 วนั คา่ดชันีรังไขกุ่้ งกลุาดําในกุ้งท่ีถกูตดัตา 1 ข้าง และได้รับอาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์โมน และกุ้ งท่ี
ได้รับอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 10 mg E2/kg สงูกว่าชดุควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) แตค่า่ดชันี
รังไข่กุ้ งกลุาดําในกุ้ งท่ีได้รับอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 1 mg E2/kg  ไม่มีความแตกต่างกบัชุดการทดลองอ่ืน 
(P>0.05) ขนาดเส้นรอบวงเซลล์ไข่ของแม่พันธุ์กุ้ งกุลาดําท่ีถูกตัดตาและแม่พันธุ์กุ้ งกุลาดําท่ีได้รับฮอร์โมน       
มีขนาดใหญ่กว่าแม่พนัธุ์กุ้ งกุลาดําท่ีกินอาหารปกติอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) นอกจากนี ้ฮอร์โมน 

17-estradiol  ยงัมีผลต่อการสะสมไขมนัในตบัและตบัอ่อน (hepatopancreas) ในแม่พนัธุ์กุ้ งกลุาดํามากขึน้
เม่ือเปรียบเทียบกับตับและตับอ่อนของแม่พันธุ์กุ้ งกุลาดําท่ีกินอาหารปกติ อย่างไรก็ตาม การท่ีกุ้ งมีการ
สงัเคราะห์ และหลัง่เอ็นไซม์มากผิดปกติทําให้ B-cell มีจํานวนเพิ่มขึน้ด้วย และส่งผลให้การสะสมไขมนัใน     
R-cell มีปริมาณลดลง 

คาํสาํคัญ : กุ้งกลุาดํา อาหารเม็ด ฮอร์โมน 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 

 

คาํนํา 
กุ้ งกลุาดํา (Penaeus monodon Fabricius, 1798) เป็นสตัว์นํา้ประจําถ่ินของประเทศไทย รวมทัง้ใน

ประเทศแถบอินโด-แปซิฟิก อตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งกุ้ งกลุาดําถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีประสบความสําเร็จมาก
ท่ีสดุในการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ของประเทศไทย อยา่งไรก็ตามผลผลติจากการเพาะเลีย้งกุ้ งกลุาดําในประเทศไทย
เร่ิมลดลงในปี พ.ศ. 2545 เน่ืองจากเกิดการระบาดของโรคของกุ้ งในฟาร์ม พ่อแม่พนัธุ์ผลิตลกูกุ้ งท่ีไม่แข็งแรง 
สง่ผลให้ขนาดของกุ้งกลุาดําเม่ือถึงกําหนดจบัมีความหลากหลายและขนาดเล็ก เกษตรกรจึงหนัมาเลีย้งกุ้ งขาว
แวนนาไม (Litopenaeus vannamei) แทนการเลีย้งกุ้ งกุลาดําแต่ราคาของกุ้ งขาวแวนนาไมในท้องตลาด
ค่อนข้างต่ําและต้องนําเข้าพ่อแม่พนัธุ์ ท่ีผ่านการคดัเลือกสายพนัธุ์แล้วจากต่างประเทศ เช่น ฮาวาย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากกุ้ งขาวแวนนาไมไม่ใช่กุ้ งประจําถ่ินของประเทศไทย นอกจากนี ้ค่าแรงในการจ้าง
คนงานในประเทศไทยค่อนข้างสงูกว่าประเทศคู่แข่งอ่ืน เช่น ประเทศเวียดนามและจีน ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขนั
ในตลาดการส่งออก ในขณะท่ีตลาดโลกยังมีความต้องการบริโภคกุ้ งกุลาดําขนาดใหญ่ซึ่งมีราคาสูง ดงันัน้ 
อุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งกุ้ งกุลาดําจึงยงัเป็นท่ีสนใจ และดึงดดูใจให้เกษตรกรพยายามพฒันาผลผลิตและ
การเพาะเลีย้งกุ้ งกลุาดํา 
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โดยทัว่ไปเกษตรกรเพาะพนัธุ์ลกูกุ้ งกุลาดําด้วยพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งกุลาดําท่ีจับจากธรรมชาติเน่ืองจากให้
อตัราการฟักและปริมาณตวัอ่อนท่ีแข็งแรงมากกว่าลกูกุ้ งท่ีผลิตจากพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งกลุาดําจากโรงเพาะเลีย้ง ซึ่ง
การปฏิบตัิเช่นนีจ้ะส่งผลกระทบตอ่ขนาดประชากรของกุ้ งกลุาดําในธรรมชาติ ดงันัน้การสร้างโปรแกรมการคดั
พนัธุ์ในกุ้งกลุาดํามีความจําเป็นอย่างมาก เพ่ือให้สามารถพฒันาระบบการเลีย้งกุ้ งกลุาดําในลกัษณะสตัว์เลีย้ง 
(Domestication) (Benzie, 1997; Ibarra et al., 2007) เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิน้เปลือง 
สามารถคดัเลือกสายพนัธุ์ ท่ีแข็งแรง โตเร็ว และต้านทานโรคเป็นพ่อแม่พนัธุ์ได้อย่างยัง่ยืน (Clifford and 
Preston, 2006) 

ฮอร์โมน 17β-estradiol (E2) เป็นฮอร์โมนในกลุม่สเตียรอยด์ ท่ีสามารถชกันําให้เกิดกระบวนการไว
เทลโลเจเนซีส (vitellogenesis) และการพฒันารังไข่ในสตัว์ โดยฮอร์โมน 17β-estradiol เป็นสารท่ีพบในระยะ
ต้นๆ ของการพฒันารังไข่ของสิ่งมีชีวิตกลุม่ decapod crustaceans (Ghosh and Ray, 1993a) และยงัมี
โครงสร้างใกล้เคียงกับฮอร์โมนโพรเจสเตอโรนและฮอร์โมน 17-แอลฟา-ไฮดรอกซีโพรเจสเตอโรน ซึ่งเป็น
ฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาไขใ่นสตัว์กลุม่ครัสเตเชียนอีกด้วย ( Yano, 1987; Quackenbush, 1992) 

จากการศกึษาของ Quackenbush (1992) แสดงให้เห็นว่าฮอร์โมน  17β-estradiol ช่วยกระตุ้นให้เกิด
การสงัเคราะห์โปรตีนไข่แดง (yolk protein) ในกุ้ งขาวแวนนาไม แสดงให้เห็นว่าฮอร์โมน  17β-estradiol อาจ
กระตุ้นกระบวนการไวเทลโลเจเนซีสในสิ่งมีชีวิตกลุม่กุ้ งป ู (decapod crustaceans) ชนิดอ่ืนๆ ได้เช่นเดียวกนั 
และจากการศกึษาในกุ้ งครุุม่า (Marsupenaeus japonicus) พบว่าฮอร์โมน  17β-estradiol เหน่ียวนําให้เกิด
การสงัเคราะห์โปรตีนไวเทลโลเจนิน  (vitellogenin) ในรังไข่ระยะ primary vitellogenesis ของรังไข่ของกุ้ งด้วย 
(Yano and Hoshino, 2006) ซึง่ผลของฮอร์โมน  17β-estradiol ตอ่การพฒันารังไข่ของกุ้ งกลุาดําในระบบ
เพาะเลีย้งยงัไม่มีรายงานการศกึษา 

 
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

1. การเตรียมอาหารเม็ด 
เตรียมอาหารเม็ดสําหรับเลีย้งกุ้ งกลุาดําท่ีมีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัสงู (HUFA) มีปริมาณโปรตีนมากกว่า 

50 เปอร์เซ็นต์ (Leelahanon,  2006)  มีนํา้มนัปลาและแอสต้าแซนทิน  (astaxanthin) (Paibulkichakul et al., 
2008) เป็นสว่นประกอบด้วย โดยบดให้ละเอียดและร่อนผา่นตะแกรง แล้วนําสว่นผสมทัง้หมดมาผสมให้เข้ากนั

โดยการคลกุประมาณ 20 นาที จากนัน้ละลายฮอร์โมน 17-estradiol ด้วยเอทานอลและเจือจางด้วยนํา้ท่ีใช้

ในการผสมอาหาร โดยเติมฮอร์โมน 17-estradiol ในสดัสว่น 1 mg/kg และ 10 mg/kg ของอาหาร และมี

อาหารท่ีไม่เตมิฮอร์โมน 17-estradiol เป็นชดุควบคมุ 

นําวัตถุดิบท่ีผสมทัง้หมดแล้วเข้าเคร่ืองอัดเม็ดปรับขนาดเม็ดอาหารผ่านเคร่ืองให้มีขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลาง 2 มิลลิเมตร และยาว 4 มิลลิเมตร จากนัน้นําอาหารท่ีอดัเม็ดเสร็จแล้วเข้าตู้อบไอนํา้ท่ีอุณหภูมิ       
95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที แล้วเข้าตู้อบแห้ง 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ทิง้ไว้ให้เย็นแล้วคดั
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ขนาดอาหารอดัเม็ดท่ีต้องการผ่านตะแกรงคดัขนาด บรรจุอาหารแต่ละขนาดใส่ถงุพลาสติกเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ    
4 องศาเซลเซียส และวิเคราะห์คณุคา่ทางโภชนาการของอาหาร ได้แก่ ปริมาณโปรตีน ปริมาณไขมนั ปริมาณ
เถ้า ปริมาณเย่ือใย และปริมาณความชืน้ ตามวิธีของ AOAC 1990( ) 

2. การตรวจสอบปริมาณฮอร์โมน 17-Estradiol ในอาหารเมด็ 

ตรวจสอบปริมาณฮอร์โมน 17-Estradiol ในอาหารเม็ดทัง้ 3 สตูร ท่ีห้องปฎิบตัิการเพ่ือวิเคราะห์
ฮอร์โมนในสัตว์ป่า  สวนสัตว์เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  โดยเป็นการวิ เคราะห์หาปริมาณฮอร์โมน               

17-Estradiol ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ Competitive ELISA ด้วยโพลีโคลนอลแอนติบอดีท่ี้จําเพาะ           

ตอ่ฮอร์โมน 17-Estradiol 

3. การเตรียมสัตว์ทดลอง 
ใช้กุ้ งกุลาดําขนาดแม่พนัธุ์ ท่ีเลีย้งในศนูย์เพิ่มจํานวนกุ้ งกลาดํา มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี   

มีอาย ุ14 เดือนและนํา้หนกัตวัมากกวา่ 60 กรัม เลีย้งในถงัไฟเบอร์ ความจ ุ1,000 ลิตร  โดยใช้กุ้ งกลุาดํา 10 ตวั
ตอ่ชดุการทดลอง เลีย้งในนํา้ทะเลท่ีอณุหภมิูประมาณ 28±1 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 ppt มีการควบคมุ
แสงในระบบโดยจดัเวลาให้แสงเป็น 14:10 ของความมืด: แสงสวา่ง โดยจะเปิดให้บอ่ได้รับแสงช่วงเวลา 08.00-
18.00 เปล่ียนนํา้ในบ่อทดลองประมาณ 50% ทกุสปัดาห์ เลีย้งกุ้ งในสภาวะดงักล่าวและให้อาหารทดลอง     
ชดุควบคมุ เป็นเวลา 7 วนัก่อนเร่ิมการทดลอง ระยะเวลาในการทดลอง 35 วนั โดยให้อาหาร 3-5% ของ
นํา้หนกัตวั วนัละ 3 ครัง้ แบง่การทดลองออกเป็น 4 การทดลองๆ ละ 3 ซํา้ ได้แก่  

ชดุการทดลองท่ี 1 คือ กุ้งท่ีได้รับอาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์โมน (ชดุควบคมุ) 
ชดุการทดลองท่ี 2 คือ กุ้งท่ีถกูตดัตา 1 ข้าง ได้รับอาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์โมน 
ชดุการทดลองท่ี 3 คือ กุ้งท่ีได้รับอาหารเม็ดผสมฮอร์โมนในสดัสว่น 1 mg/kg 
ชดุการทดลองท่ี 4 คือ กุ้งท่ีได้รับอาหารเม็ดผสมฮอร์โมนในสดัสว่น 10 mg/kg 

4. การบันทกึผลการทดลอง 
การทดลองท่ี 1: การตรวจสอบการพฒันาของรังไขข่องกุ้งกลุาดํา 
ตรวจสอบการพฒันาของรังไข่และแต่ละกลุ่มการทดลองทกุๆ  7 วนั โดยสุ่มตวัอย่างกุ้ งกุลาดําซํา้ละ      

2 ตวัในแตล่ะชดุการทดลองมาผา่เอารังไขเ่พ่ือบนัทกึดชันีรังไข ่(GSI, นํา้หนกัรังไข/่นํา้หนกัตวั x 100)  
การทดลองท่ี 2: การศกึษาการพฒันาของเนือ้เย่ือรังไขแ่ละตบัและตบัอ่อน 
เก็บรังไข่ในส่วนของ lateral lobe ส่วนกลางบริเวณลําตวัตรงรอยตอ่ระหว่างปล้องท่ี 1 และ 2 และ

เนือ้เย่ือตบัและตบัอ่อน (hepatopancreas) เป็นชิน้เล็กหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตรเพ่ือศกึษาลกัษณะทาง
เนือ้เย่ือวิทยา โดยแช่ชิน้สว่นของรังไข่และตบัและตบัอ่อนในนํา้ยา (Modified Davison’s Fixative) ประมาณ 
16-24 ชัว่โมง แล้วนําไปล้างด้วยแอลกอฮอล์ 50% จํานวน 2 ครัง้ๆ ละ 20 นาที จากนัน้นําไป Embedded ด้วย
พาราฟิน จากนัน้นําเนือ้เย่ือไปตดัเป็นชิน้บางๆ หนาประมาณ 6 ไมโครเมตร ด้วยเคร่ืองไมโครโตม (microtome) 
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และย้อมสีด้วย Hematoxylin และ Eosin (Humason, 1979) ศกึษาทางเนือ้เย่ือวิทยาภายใต้กล้องจลุทรรศน์
แบบใช้แสงวดัขนาดเซลล์ไข่โดยใช้เส้นรอบวงของเซลล์ไข่กุ้ งกลุาดําแต่ละชดุการทดลอง โดยสุ่มวดัขนาดเซลล์
ไขจํ่านวน 20  เซลล์ตอ่ซํา้ของการทดลอง (n = 60) 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
นําข้อมลูท่ีได้จากการบนัทกึคา่เปอร์เซ็นต์ดชันีรังไข ่นํา้หนกัรังไข ่ขนาดเซลล์ไข ่เส้นผ่านศนูย์กลางและ

เส้นรอบวงของเซลล์ มาเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างชดุการทดลองโดย One-way analysis of variance 
(ANOVA)  เปรียบเทียบคา่เฉล่ียด้วย Post Hoc Test ตามวิธีของ Duncan’s new multiple range test ท่ีระดบั
คา่ความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เวอร์ชัน่ 17.0 

 
ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

1. ผลของการวเิคราะห์อาหารด้วยวธีิ proximate analysis ในอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17-Estradiol  
จากผลของการวิเคราะห์อาหารด้วยวิธี proximate analysis จากอาหารทัง้หมด 3 ชดุการทดลอง คือ 

อาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์โมน 17-estradiol, อาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17-estradiol ความเข้มข้น 1 mg/kg 
และ 10 mg/kg ได้ผลดงั Table 1 โดยมีปริมาณโปรตีน 45.91-47.01% ปริมาณไขมนั 14.11-18.21% ปริมาณ
ความชืน้ 6.86-12.60% ปริมาณเถ้า 11.83-13.03% ปริมาณเย่ือใย 0.88-1.30% ปริมาณอินทรีย์วตัถ ุ75.54-
84.24% และปริมาณวตัถแุห้ง 87.38-93.13%  

Bunyaratphalin (2004) รายงานว่าในอาหารแม่พนัธุ์กุ้ งกลุาดํานัน้ต้องการโปรตีนในอาหารท่ีระดบั 
50-55% ไขมันในอาหารกุ้ งกุลาดําควรอยู่ระหว่าง 5-10% และในจํานวนไขมันดงักล่าวควรมีกรดไขมัน 
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 Nutrient (%) 
Crude 
protein 

Crude 
fat 

Moisture Ash Crude 
fiber 

Organic 
matter 

Dry matter 

Control diet 45.91 17.54 12.60 11.83 0.88 75.54 87.38 
1 mg E2/kg diet 45.99 14.11 6.86 13.03 0.94 80.09 93.13 
10 mg E2/kg diet 47.01 18.21 7.63 12.18 1.30 84.24 92.36 

 

2. การวเิคราะห์ปริมาณฮอร์โมน 17-Estradiol ในอาหารเม็ด 

จากการตรวจปริมาณฮอร์โมน17-Estradiol ผลการวิเคราะห์ไม่พบฮอร์โมนในตวัอย่างอาหารชุด

ควบคมุ   สว่นอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17-Estradiol 1 mg/kg ของอาหาร พบว่ามีฮอร์โมน 17β-Estradiol 
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ในอาหาร 0.299 mg/kg ของอาหาร และอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17-Estradiol  10 mg/kg ของอาหาร พบว่า

มีฮอร์โมน 17-Estradiol ในอาหาร 4.090 mg/kg ของอาหาร (Table 2) 
 

Table 2 Concentration of 17-Estradiol hormone in diets of each experiment 
Treatment Added concentration 

(mg/kg diet) 
Actual concentration 

 (mg/kg diet) 
Control diet 0.000 0.000 

1 mg E2/kg diet 1.000 0.299 
10 mg E2/kg diet 10.000 4.090 

 

งานวิจยันี ้ตรวจสอบปริมาณฮอร์โมน 17-Estradiol ด้วยวิธี competitive ELISA ซึ่งเป็นทําการ
วิเคราะห์ด้วยวิธี Enzyme immunoassay แบบ Competitive ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent 
Assay) ตามกระบวนการของ  Brown and Steinman (2004)   ซึง่เทคนิคการตรวจแบบ ELISA มีหลกัการโดย
สรุปคือ การเคลือบพืน้ผิวของแผ่นเพลท (polystyrene microtiter plate) ด้วยแอนติบอดี ้(antibody) ท่ีจําเพาะ
ตอ่แอนตเิจน (antigen) ท่ีต้องการตรวจหาในสารตวัอยา่ง ซึง่จะถกูเตมิลงไปพร้อมกบัแอนติเจนท่ีติดฉลากด้วย
เอนไซม์คอนจเูกต (enzyme conjugate) โดยทัง้คู่จะแย่งกนัลงไปจบักบัแอนติบอดีท่ี้เคลือบผิวเอาไว้ ซึ่งจะ
ขึน้อยู่กบัจํานวนฮอร์โมน เช่น ถ้าตวัอย่างมีฮอร์โมนมากกว่าก็จะจบักบัแอนติบอดีได้มากกว่า และเม่ือเติมสาร
ตัง้ต้น (substrate) ก็จะได้สีท่ีเข้มตา่งกนัตามจํานวนของแอนติเจนและคอนจเูกต ซึง่สามารถทําการตรวจวดัได้
ด้วยการวดัค่าการดดูกลืนแสงหาตวัฮอร์โมนหรือแอนติเจนภายในตวัอย่างอาหาร โดยผลของการวิเคราะห์จะ
ออกมาอยา่งแม่นยําและชดัเจน  

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่ ปริมาณฮอร์โมน 17-Estradiol ท่ีมีอยูใ่นอาหารท่ีทําการทดลอง มี
การสญูเสียไปในกระบวนการผลติและการเก็บรักษา โดยอาจสญูเสียปริมาณฮอร์โมนในระหว่างขัน้ตอนการทํา
แห้งของเม็ดอาหารด้วยการอบผ่านความร้อน ซึ่งจะทําให้ฮอร์โมนสลายเน่ืองจากความร้อนท่ีใช้ในการอบ
อาหาร และในขัน้ตอนการเก็บรักษาอาหารอาจมีผลต่อการเสื่อมสลายของฮอร์โมน เน่ืองจากฮอร์โมน        

17-Estradiol เป็นฮอร์โมนในกลุม่สเตียรอยด์ซึง่มีความไวตอ่แสงและความร้อน การเก็บอาหารในภาชนะท่ีไม่
ทบึแสงเพียงพอ อาจมีผลตอ่การเสื่อมสลายของฮอร์โมนได้ (Budavari, 1996) 

3. ผลของอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17-Estradiol ต่อการพัฒนาของระยะรังไข่ในแม่พันธ์ุกุ้งกุลาดาํ 
จากการศกึษานํา้หนกัรังไขข่องกุ้งกลุาดําทัง้ 4 ชดุการทดลอง คือ กุ้งท่ีได้รับอาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์โมน 

(ชดุควบคมุ), กุ้ งท่ีถกูตดัตา 1 ข้าง และได้รับอาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์โมน, กุ้ งท่ีได้รับอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน  

17-Estradiol 1 mg/kg และ กุ้งท่ีได้รับอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17-Estradiol 10 mg/kg พบว่า รังไข่ของกุ้ ง
กลุาดําทัง้ 4 ชดุการทดลอง ท่ีเลีย้งในชดุทดลองเป็นเวลา 7 วนั มีนํา้หนกั 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 ตามลําดบั (Fig. 1a) รังไข่ของกุ้ งกลุาดําทัง้ 4 ชดุการทดลอง ท่ีเลีย้งใน
ชดุทดลองเป็นเวลา 14 วนั มีนํา้หนกั 0.39±0.17 กรัม, 0.44±0.05 กรัม, 0.55±0.08 กรัม และ 0.54±0.13 กรัม 
ตามลําดบั (Fig. 1b) รังไข่ของกุ้ งกลุาดําทัง้ 4 ชดุการทดลอง ท่ีเลีย้งในชดุทดลองเป็นเวลา 28 วนั มีนํา้หนกั 
0.41±0.10 กรัม, 0.52±0.21 กรัม, 0.39±0.12 กรัม และ 0.55±0.09 กรัม ตามลําดบั (Fig. 1c) รังไข่ของกุ้ ง
กลุาดําทัง้ 4 ชดุการทดลอง ท่ีเลีย้งในชดุทดลองเป็นเวลา 35 วนั มีนํา้หนกั  0.36±0.08 กรัม, 0.61±0.23 กรัม, 
0.51±0.17 กรัม และ 0.58±0.22 กรัมตามลําดบั (Fig. 1d)  

เม่ือนํามาหาค่าเปอร์เซ็นต์ดชันีรังไข่ พบว่าในแต่ละชุดการทดลองในวนัท่ี 7 มีค่า 0.76±0.14 %,  
0.70±0.17 %, 0.70±0.28 %  และ 0.73±0.14 % ตามลําดบั (Fig. 2a) ในวนัท่ี 14 มีค่า 0.57±0.20 %, 
0.67±0.06 %, 0.79±0.16 % และ0.76±0.15 % ตามลําดบั (Fig. 2b) ในวนัท่ี 28 มีค่าระหว่าง  
0.61±0.13 % , 0.76±0.20 % , 0.58±0.13 % และ 0.78±0.14 % ตามลําดบั (Fig. 2c) ในวนัท่ี 35 มีคา่
ระหวา่ง 0.57±0.10 % , 0.89±0.18 % , 0.72±0.20 % และ 0.89±0.36 % ตามลําดบั (Fig. 2d)  

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ดชันีรังไข่กุ้ งกุลาดําทัง้ 4   ชุดการทดลอง โดยทดสอบทางสถิติท่ี
ความเช่ือมัน่ 95% พบว่า คา่เฉล่ียดชันีรังไข่กุ้ งกลุาดําทัง้ 4 ชดุการทดลองในวนัท่ี 7, 14 และ 28 ไม่มีความ
แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) สว่นในวนัท่ี 35 พบว่าคา่ดชันีรังไข่กุ้ งกลุาดําท่ีถกูตดัตา 1 ข้าง 

และได้รับอาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์โมน และกุ้ งท่ีได้รับอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17-Estradiol 10 mg/kg สงูกว่า

กุ้ งชุดควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) แต่ค่าดชันีรังไข่กุ้ งท่ีได้รับอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17-
Estradiol 1 mg/kg ไม่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตกิบัชดุการทดลองอ่ืน (Fig. 1 และ 2) 

Quinitio et al. (1994) ตรวจสอบปริมาณฮอร์โมน 17-estradiol และฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนใน      

ฮีโมลิมฟ์ รังไข่ และตับและตับอ่อนของกุ้ งกุลาดําเพศเมียในโรงเรือน พบปริมาณฮอร์โมน 17-estradiol          

ในฮีโมลิมฟ์ของกุ้ งรังไข่ระยะคอร์ติคอลรอดเท่านัน้ สว่นในรังไข่มีปริมาณฮอร์โมน 17-estradiol ใกล้เคียงกนั

ตัง้แต่ระยะไวเทลโลเจนิกจนถึงระยะหลงัวางไข่ ส่วนปริมาณฮอร์โมน 17-estradiol ในตบัและตบัอ่อนพบ
มากท่ีสดุในกุ้งท่ีมีรังไขร่ะยะคอร์ตคิอลรอด จากความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัฮอร์โมนและระยะการพฒันารังไข่นี ้
สามารถบ่งชีไ้ด้ว่า ฮอร์โมนดงักล่าวเก่ียวข้องกบักระบวนการไวเทลโลเจเนซีสและการผลิตไวเทลโลเจนินในกุ้ ง 
(Quinitio et al., 1991; Ghosh and Ray, 1993a,b)  
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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. 
 
,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

(a) (b) 

(c) (d) 

 (a) (b) 

(c) (d) 
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4. ขนาดเซลล์ไข่ของกุ้งกุลาดาํ 
จากการศกึษาขนาดของเซลล์ไข่ของกุ้ งกลุาดําทัง้ 4 ชดุการทดลองโดยการวดัคา่เส้นรอบวงของเซลล์

ไข่ท่ีเลีย้งเป็นเวลา 35 วนั  พบว่ามีคา่เฉล่ียเป็น 5.97±1.39 μm, 7.84±3.01 μm, 8.72±3.13 μm และ 7.12± 

3.49 μm ตามลําดบั เม่ือนํามาทดสอบทางสถิติพบว่า กุ้ งท่ีได้รับอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17-Estradiol         

1 mg/kg มีคา่สงูกว่าชดุควบคมุ และกุ้ งท่ีได้รับอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17-Estradiol 10 mg/kg อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิต ิ(P<0.05) โดย กุ้งท่ีถกูตดัตา 1 ข้าง และได้รับอาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์โมน ไม่มีความแตกตา่ง

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติกบักุ้ งท่ีได้รับอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17-Estradiol 1 และ 10 mg/kg (P>0.05)   
แตมี่คา่สงูกวา่ชดุควบคมุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ(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. 
 
 จากการทดลองพบว่าเซลล์ไข่ของกุ้ งกุลาดําท่ีได้รับฮอร์โมนมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์ไข่ของกุ้ งกุลาดําท่ี
ไม่ได้รับฮอร์โมน และมีขนาดใหญ่ไม่แตกต่างกับกุ้ งกุลาดําท่ีถูกตัดตา ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าฮอร์โมน           

17-estradiol มีผลต่อการพฒันาขนาดเซลล์ไข่ของกุ้ งกุลาดํา Kongklai (2010) ได้ศกึษารูปแบบของการ
พฒันารังไข่กุ้ งกลุาดํา โดยเปรียบเทียบลกัษณะทางเนือ้เย่ือวิทยาระหว่างเซลล์ไข่ของกุ้ งปกติและกุ้ งท่ีถกูตดัตา 
พบวา่ขนาดเซลล์ไขข่องกุ้งปกตมีิขนาดใกล้เคียงกบักุ้ งท่ีถกูตดัตาในระยะท่ี 1 แตใ่นระยะท่ี 2-4 มีขนาดเล็กกว่า
กุ้ งท่ีถกูตดัตา แสดงให้เห็นว่าการตดัตามีผลต่อการกระตุ้นการพฒันารังไข่ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการทดลองนีท่ี้
ขนาดเซลล์ไขข่องกุ้งท่ีถกูตดัตามีขนาดใหญ่กวา่กุ้ งปกต ิและมีขนาดใหญ่ไม่แตกตา่งกบักุ้ งท่ีได้รับฮอร์โมน  
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5. ลักษณะเนือ้เย่ือตับและตับอ่อนของกุ้งกุลาดาํ 
 เม่ือศกึษาลกัษณะเนือ้เย่ือเซลล์ตบัและตบัอ่อนของกุ้ งกลุาดําในชดุการทดลองทัง้ 4 ชดุการทดลอง 
โดยใช้กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสง (light microscope)  ท่ีกําลงัขยาย 40  เท่า พบว่าเนือ้เย่ือตบัและตบัอ่อนของ
กุ้งกลุาดําในชดุควบคมุมีขนาดช่องวา่งทอ่ตบัและตบัอ่อนเป็นปกต ิและไม่พบการหลดุลอกของเซลล์เย่ือบทุัง้ 3 
ชนิดคือ เซลล์เย่ือบชุนิด B-cell, R-cell และ F-cell (Fig. 4a) สว่นกุ้ งท่ีถกูตดัตา 1 ข้าง และได้รับอาหารเม็ดไม่
ผสมฮอร์โมนมีขนาดช่องว่างท่อตบัและตบัอ่อนเปล่ียนแปลงไปเม่ือเทียบกบัชดุควบคมุ ขนาดเซลล์ใหญ่ขึน้ ไม่
พบการหลดุลอกของเซลล์เย่ือบทุัง้ 3 ชนิด R-cell มีขนาดเล็กลง และ B-cell มีขนาดเล็กลงและมีจํานวน

เพิ่มขึน้ประมาณ 50% (Fig. 4b)  กุ้ งท่ีได้รับอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17-Estradiol 1 และ 10 mg/kg มีขนาด
ช่องว่างท่อตบัและตบัอ่อนเปล่ียนแปลงไป และมีขนาดเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัชดุควบคมุ ไม่พบการหลดุลอกของ
เซลล์เย่ือบทุัง้ 3 ชนิด และ B-cell มีจํานวนเพิ่มขึน้ประมาณ 10% (Fig. 4c และ 4d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 ตบัและตบัอ่อน มีความสําคญัอย่างมากในการควบคมุระบบการเผาผลาญอาหารภายในร่างกาย 
นอกจากทําหน้าท่ีสงัเคราะห์และหลัง่เอ็นไซม์เพ่ือช่วยในการย่อยและการดดูซมึแล้ว ยงัทําหน้าท่ีเป็นแหลง่เก็บ
และกําจดัสารพิษอีกด้วย บริเวณตบัและตบัอ่อนพบเซลล์บผุนงัท่อ 4 ชนิด คือ E-cell, B-cell, R-cell และ      
F-cell ซึ่งลกัษณะโครงสร้าง จํานวน และตําแหน่งของเซลล์ตบัและตบัอ่อนมีความแตกต่างกัน กุ้ งท่ีแข็งแรง
พบ R-cell มากท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นเซลล์ขนาดใหญ่และมีไขมนัในไซโตพลาสซมึมาก B-cell พบคอ่นข้างน้อย 
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ส่วน F-cell พบกระจายเกือบตลอดความยาวของท่อ กุ้ งท่ีไม่สมบูรณ์ R-cell มีขนาดเล็กลง B-cell มีจํานวน
เพิ่มขึน้เล็กน้อย และพบท่ีจดุเร่ิมต้นของท่อด้วย ส่วน F-cell ไม่เปล่ียนแปลง ถ้ากุ้ งอดอาหารนานๆ มกัไม่พบ
ไขมนัใน R-cell และ F-cell มีขนาดเลก็ลง ขณะท่ี B-cell พบมากท่ีสดุ (Dhebtharanont, 1997) 
 จากการศึกษาเซลล์ตบัและตบัอ่อนของกุ้ งกลุาดําในชดุการทดลองทัง้ 4 ชุดการทดลอง พบว่ากุ้ งท่ี
ได้รับฮอร์โมนและกุ้ งท่ีถกูตดัตาพบ B-cell มีจํานวนเพิ่มขึน้เล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัชดุควบคมุ และในกุ้ งท่ี
ถกูตดัตายงัพบ R-cell มีขนาดเล็กลงเม่ือเปรียบเทียบกับกุ้ งปกติท่ีไม่ได้ฮอร์โมน แสดงให้เห็นว่าเม่ือกุ้ งได้รับ

ฮอร์โมน 17-estradiol  จะทําให้มีการสร้าง B-cell มากขึน้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการทํางานท่ีผิดปกติของ
ร่างกายทําให้กุ้ งมีการสงัเคราะห์ และหลัง่เอ็นไซม์มากผิดปกต ิสว่นกุ้ งท่ีถกูตดัตานัน้ทําให้เกิดสภาวะเครียด จึง
ไม่กินอาหารและเกิดความไม่สมดลุของกลไกการผลิตฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันารังไข่ และรอบการลอก
คราบในร่างกาย สง่ผลให้ B-cell มีจํานวนเพิ่มขึน้และ R-cell มีขนาดเล็กลง ซึง่จากผลการทดลองนี ้สามารถ

สรุปได้ว่าฮอร์โมน 17-estradiol  มีผลต่อการสะสมไขมนัในตบัและตบัอ่อนในแม่พนัธุ์กุ้ งกุลาดํามากขึน้เม่ือ
เปรียบเทียบกับตบัและตบัอ่อนของแม่พนัธุ์กุ้ งกุลาดําท่ีกินอาหารปกติ แต่การท่ีกุ้ งมีการสงัเคราะห์ และหลัง่
เอ็นไซม์มากผิดปกตทํิาให้ B-cell มีจํานวนเพิ่มขึน้ด้วย และสง่ผลให้การสะสมไขมนัใน R-cell มีปริมาณลดลง 
 

สรุปผลการทดลอง 
ฮอร์โมน 17-estradiol มีผลตอ่การพฒันารังไขข่องแม่พนัธุ์กุ้ งกลุาดําในระบบเพาะเลีย้ง และมีผลไม่

แตกต่างกับการพฒันารังไข่ของแม่พนัธุ์กุ้ งกลุาดําท่ีถกูตดัตา โดยมีเปอร์เซ็นต์ดชันีรังไข่ และขนาดเซลล์ไข่สงู
กว่าชุดควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกุ้ งกุลาดําท่ีถกูตดัตา 

นอกจากนี ้ฮอร์โมน 17-estradiol มีผลตอ่การสะสมไขมนัในตบัและตบัอ่อน  ในแม่พนัธุ์กุ้ งกลุาดํามากขึน้เม่ือ
เปรียบเทียบกบัตบัและตบัอ่อน  ของแม่พนัธุ์กุ้ งกลุาดําท่ีกินอาหารปกติ ซึง่จากผลการทดลองดงักลา่ว แสดงให้

เห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการใช้อาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17-estradiol เพ่ือกระตุ้นการพฒันารังไข่ของกุ้ ง
ทดแทนการตัดตาได้ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแม่พันธุ์กุ้ งกุลาดําและผลิตลูกกุ้ งได้ตามความต้องการ 
อย่างไรก็ตาม ควรมีการทดลองเพิ่มเติมโดยมีระยะเวลาในการทดลองท่ีมากขึน้ แล้วผสมพนัธุ์กุ้ งกุลาดําจาก
การทดลองในชุดต่างๆ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของการผลิตลูกพันธุ์กุ้ งกุลาดํา และควรวิเคราะห์ปริมาณ

ฮอร์โมน 17-estradiol ในเลือดของกุ้งกลุาดําแตล่ะชดุการทดลอง 
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