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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขนาดและรูปแบบของโปรตีนไวเทลลินในแม่พันธุ์กุ้งกุลาดาที่ได้รับ
อาหารผสมฮอร์โมน 17 เบต้า-เอสตราไดออล โดยแบ่ งการทดลองออกเป็ น 6 ชุ ด คื อ กุ้งไม่ถูกตัด ตาได้รับ
อาหารเม็ดปกติ (N=12) กุ้งที่ถูกตัดตา 1 ข้างได้รบั อาหารเม็ดปกติ (N=12)กุ้งที่ได้รบั อาหารผสมฮอร์โมนความ
เข้ม ข้น 10, 50, 100 และ 500 mg/kg ของอาหาร (N=16, 16, 16 และ 8) ตามล าดับ เป็ น ระยะเวลา 60 วัน
โดยเก็บตัวอย่างรังไข่ ตับ/ตับอ่อน และ เลือด ในวันที่ 35 และ 60 ของการเลีย้ ง เพื่อวิเคราะห์หาดัชนีรงั ไข่ โปรตีน
ทัง้ หมด และขนาดของโปรตีนไวเทลลินจากการหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ดัชนีรงั ไข่ของวันที่ 35 พบว่า กุง้ ที่ถูกตัดตา
1 ข้างได้รบั อาหารเม็ดปกติมีค่าสูงกว่าการทดลองอื่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนกุง้ ที่เลีย้ งเป็ นเวลา
60 วัน เปอร์เซ็นต์ดัช นีรงั ไข่มีค่าไม่ แตกต่างกันในทุกชุดการทดลอง จากการวัดปริมาณโปรตีนในแม่พันธุ์กุ้ง
กุลาดา พบว่าในเลือดมีปริมาณโปรตีนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับรังไข่ และตับ/ตับอ่อนซึ่งมีปริมาณโปรตีนใกล้เคียงกัน
ในการตรวจสอบรูปแบบโปรตีนทั้งหมดด้วยเทคนิค SDS-PAGE พบแถบโปรตีนที่มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า จานวน
20-40 แถบ และเมื่อศึกษาขนาดของโปรตีนไวเทลลินด้วยวิธีเวสเทิรน์ บลอทโดยใช้แอนตีบ้ อดีที่จาเพาะต่อโปรตีน
ไวเทลลินของกุ้งกุลาดาที่ขนาด 74 กิโลดาลตัน พบว่า กุ้งที่ได้รบั อาหารผสมฮอร์โมน 100 mg/kg ของอาหาร
ที่เลีย้ งเป็ นเวลา 35 วัน มีการผลิตโปรตีนไวเทลลินสูงที่สุด โดยพบแถบโปรตีนไวเทลลินชัดเจนที่สุดในรังไข่และ
เลือดตามลาดับ แต่ไม่พบในตับ/ตับอ่อน
คาสาคัญ: เวสเทิรน์ บลอท17เบต้า-เอสตราไดออลโปรตีนไวเทลลิน กุง้ กุลาดา
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Abstract
This study was to examine the vitellin protein levels in term of size and pattern in the female
domesticated giant tiger shrimp (Penaeusmonodon) broodstockfed with supplemented 17 beta
estradiol at various levels.The samples were divided into 6 treatments, i.e., shrimps fed with diets
without hormone (N=12), eyestalk-ablation shrimps fed with diets without hormone (N=12), shrimps
fed with diets enhanced with 17-estradiol hormone at 10, 50, 100 and 500 mg/kg (N=16, 16, 16
and8),respectivelyfor 60 days. The samples of ovaries, hepatopancreas and hemolymphwere
collected at day 35 and 60 for determinations ofGSI, total protein and size of vitellin. The results
showed that the average GSI of eyestalk-ablation shrimp fed with diets without
hormonesupplementedwas significantly higher than other groups (p<0.05) at day 35. While, there
was no statistically significant difference of the GSI in each experimental groups at day 60. The
protein levels in hemolymph were higher than the one in ovary and hepatopancreas.Moreover,
analysis protein patterns by SDS-PAGE in ovaries, hepatopancreas and hemolymph were found that
the protein bands could be seen with 20-40 bands.Size of vitellinprotein was analyzed by Western
blotting through using anti-vitellin of giant tiger shrimp at the size of 74 kilodaltons. It was found that
shrimp fed with hormonemixed diets of 17-estradiol hormone at 100 mg/kg of diet at 35 days
showed the highest production of vitellin protein. The most clearly vitellin protein was found in the
ovaries and blood, respectively, but not in the hepatopancreas.
Keywords:Western Blot, 17β-estradiol, vitellin protein, Penaeusmonodon

บทนา
กุง้ กุลาดา (Penaeusmonodon) เป็ นสัตว์นา้ ที่
มีความสาคัญ ทางเศรษฐกิจ เป็ นสิน ค้าส่งออกที่ท า
รายได้ให้ประเทศไทยมูลค่ามากถึง 622.35 ล้านบาท
[1] แต่ ในปั จ จุ บั น อุต สาหกรรมการเลี ้ย งกุ้งกุ ล าด า
ประสบปั ญ หาด้านการผลิ ต กุ้ง ที่ มี คุ ณ ภาพ ปั จ จั ย
สาคัญ ประการหนึ่ งคื อ การไม่ เจริญ พันธุ์ของพ่ อ แม่
พั น ธุ์ กุ้ ง กุ ล าด าในโรงเรื อ น [2] ปั จ จุ บั น เกษตรกร
กระตุน้ การวางไข่ของกุ้งกุลาดาด้วยวิธีการตัดก้านตา
เนื่อ งจากบริเวณก้านตาของแม่พัน ธุ์กุ้งมีฮ อร์โมนที่

ยับยั้งการพัฒนารังไข่ หากตัดก้านตาออกจะส่งผลให้
แม่พันธุ์กุ้งพัฒนารังไข่ไปจนถึงระยะสมบูรณ์เพศและ
พร้อ มที่ จ ะผสมพัน ธุ์ต ามเวลาที่ ต้อ งการ แต่ก ารตั ด
ก้านตากุ้งส่ ง ผลให้ฮ อร์โมนต่ าง ๆ ในตัว กุ้งท างาน
ผิ ด ปกติ ลู ก กุ้ ง ที่ ไ ด้ ไ ม่ แ ข็ ง แรง แม่ พั น ธุ์ บ อบช ้ า
สิ ้ น เป ลื อ งแม่ พั น ธุ์ ที่ ราคาแพ งและห าได้ ย าก
นอกจากนี้ยังมี ก ารใช้ฮ อร์โมน 17เบต้า-เอสตราได
ออล (17β -estradiol) ในการกระตุ้นการพัฒ นารังไข่
ของกุง้ กุลาดา [2] ซึ่งมีโครงสร้างใกล้เคียงกับฮอร์โมน
โพรเจสเทอโรน และ ฮอร์โมน 17 แอลฟา-ไฮดรอกซีโพ
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รเจสเตอโรนโดย 17β -estradiolเป็ น ฮอร์โมนกลุ่ม ส
เตียรอยด์ที่ สามารถเหนี่ยวนาให้เกิดกระบวนการไว
เทลโลจี เนซี ส (vitellogenesis) ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การ
พัฒนาระบบสืบพันธุใ์ นกุง้ กุลาดา [2]โดยกระบวนการ
ไวเทลโลจี เนซีสคือ กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนไข่
แดงแล้วเปลี่ยนเป็ นโมเลกุลขนาดเล็กเพื่อ เข้าสู่เซลล์
ไข่ที่กาลังพัฒนาเริ่มจากการผลิตโปรตีนตัง้ ต้น (ไวเทล
โลจี นิ น vitellogenin; VTG) ของโปรตี น ไข่ แ ดงใน
เนื้อ เยื่ อ ที่ เฉพาะเจาะจงแล้ว ผ่ า นการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างกลายเป็ นโมเลกุลที่เล็ กลงและมีการสะสม
เพื่อใช้ในการพัฒนาเซลล์ไข่ในรูปของโปรตีนไวเทลลิน
ในภายหลัง [2] โดยโปรตีนไวเทลโลจีนินในกุ้งกุลาดา
ถือเป็ นองค์ ประกอบตั้งต้นในการสร้างโปรตีนไข่แดง
หรือ โปรตีนโยล์ค (Yolk protein) [3] โปรตีนไวเทลโล
จีนินสังเคราะห์ขนึ ้ ที่เนือ้ เยื่อตับภายใต้การควบคุมของ
ฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรตีนที่ถูกสร้างขึน้ นี้จะลาเลียง
ผ่านกระแสเลือดไปสะสมที่เซลล์ไข่ เพื่อ ใช้เป็ นแหล่ง
อาหารสาหรับการพัฒ นาของเอ็มบริโอกระบวนการ
สร้างและสะสมโปรตีนโยล์คทาให้เซลล์ไข่มีขนาดใหญ่
ขึ ้ น [4] น อ กจ ากนี้ ค่ า ดั ช นี ค วามสมบู รณ์ เพ ศ
(Gonadosomatic index; GSI) มักนิยมใช้เป็ นตัวบ่งชี้
ที่ดีของการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุด์ ว้ ยเช่นกัน โดยช่วง
ที่สัตว์น้าเริ่ม วางไข่จ ะมีค่ า GSI สูงสุด แล้วหลังจาก
วางไข่ ไ ปแล้ว จะมี ค่ า ลดลง [5] โดยทั่ ว ไปแล้ว การ
ตรวจสอบความสมบู รณ์เพศในกุ้งกุล าดาที่ แม่ นย า
สามารถทาได้โดยการตรวจสอบระดับโปรตีนไวเทลลิ
นในอวัยวะต่าง ๆ เช่น เลือด ตับ/ตับอ่อน และรังไข่ ซึ่ง
การตรวจสอบมีหลายวิธี เช่น การให้โปรตีนเคลื่อนที่
ผ่ า น เจ ลด้ ว ย เท ค นิ ค SDS-PAGE โด ยใช้ ค วาม
แตกต่างของนา้ หนักโมเลกุลในการแยกโปรตีน การวัด

ปริมาณโปรตีนโดยตรงด้วยวิธีเวสเทิรน์ บลอท ซึ่งเป็ น
วิธีที่ไม่ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายไม่สูง แต่จะมีความจาเพาะ
ระหว่ า งแอนติ เจนและแอนติ บ อดี สู ง จึ ง เล็ ง เห็ น
ความสาคัญในการพัฒนาข้อมูลรูปแบบโปรตีนที่มีอยู่
รังไข่ของกุ้งกุลาดา โดยมีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ เป็ น การ
เพิ่มองค์ความรูใ้ หม่เกี่ยวกับชีววิทยาการสืบพันธุใ์ นกุ้ง
กุลาดา เพื่อ เป็ นพืน้ ฐานที่สาคัญ นาไปสู่ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ชี ว วิ ท ยาการสื บ พั น ธุ์ในกุ้ง กุ ล าด า ซึ่ งเป็ น
ข้อ มู ล ในการเข้า ใจกลไกการสมบู ร ณ์ เพศของกุ้ ง
กุลาดา และสามารถเพาะผลิตแม่พันธุ์กุ้งกุลาดาใน
สภาพกักขังได้

วิธีการวิจัย
1. การเตรียมอาหารเม็ดสาหรับเลีย้ งพ่อแม่พันธุ์
กุ้งกุลาดา
นาอาหารเม็ดสาเร็จ รูปสาหรับพ่อ แม่พันธุ์กุ้ง
กุลาดามาบดให้ละเอียด ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 0.1
ไมครอน ละลายฮอร์โมนในแอลกอฮอล์ความเข้มข้น
99.99 เปอร์เซ็น ต์ จากนั้น ผสมฮอร์โมนในอาหารที่
ความเข้ม ข้น ต่ า งกั น ได้แ ก่ 10 mg/kg, 50 mg/kg,
100 mg/kg และ 500 mg/kg ของอาหาร นาส่วนผสม
เข้าเครื่องอัดเม็ดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2 มิลลิเมตร
ยาว 4 มิลลิเมตร เข้าตู้อ บไอน้าที่อุณ หภู มิ 90 องศา
เซลเซี ย ส 5 นาที จากนั้ น น าไปอบแห้ง ที่ อุณ หภู มิ
60 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง ทิง้ ไว้ให้เย็นแล้วคัดอาหาร
ผ่ านตะแกรง บรรจุ ใส่ ถุงเก็ บ ไว้ที่ อุณ หภู มิ 4 องศา
เซลเซียส
2. วิธีดาเนินการทดลองและการเก็บตัวอย่าง
เลี ้ ย งกุ้ ง กุ ล าด าพ่ อ แม่ พั น ธุ์ จ ากศู น ย์ เ พิ่ ม
จ านวนพ่ อ แม่ พั น ธุ์กุ้ งกุ ล าด า มหาวิ ท ยาลัย บู รพา
วิท ยาเขตจันทบุรี อายุ 20 เดือ น ที่มีน้าหนักตัวและ
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ความยาวเริ่มต้น ดังแสดงใน Table 1 ในถังพลาสติก
สีดาทรงกลมขนาด 1,000 ลิตรด้วยอาหารทดลองเป็ น
เวลา 60 วั น ในโรงเรื อ นระบบปิ ด ณ ศู น ย์ วิ จั ย
เทคโนโลยี ท างทะเล คณ ะเทคโนโลยี ท างทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีแผนการ
ทดลองแบบสุ่ ม ตลอด (Completely Randomized
Design; CRD ) แบ่งการทดลองเป็ น 6 ชุดการทดลอง
ได้แก่ กุง้ ไม่ตดั ตาได้รบั อาหารเม็ดไม่ผสมฮอร์โมนหรือ
ชุดควบคุม (T1), กุง้ ที่ถกู ตัดตา 1 ข้างได้รบั อาหารเม็ด
ไม่ ผ สมฮอร์โมน (T2), กุ้งไม่ ตัด ตาได้รับ อาหารเม็ ด
ผ ส ม ฮ อ ร์ โ ม น 10 mg/kg (T3), 50 mg/kg (T4),
100 mg/kg (T5) และ 500 mg/kg (T6) เก็บตัวอย่าง
ในวันที่ 35 วัน และ 60 วัน มาชั่งนา้ หนัก วัดความยาว
ชั่งน้าหนักรังไข่ เก็บ เลือ ด (HE) รังไข่ (OV) และตับ /
ตั บ อ่ อ น (HP) ที่ อุ ณ หภู มิ -80 องศาเซลเซี ย สโดย
ในแต่ละถังการทดลองจะมีแม่พันธุ์กุ้ง 8 ตัว และ พ่อ
พันธุก์ งุ้ 1 ตัว
3. การสร้างกราฟสารสะลายโปรตีนมาตรฐาน
สร้างกราฟสารละลายโปรตีนมาตรฐานโดยใช้
สารละลาย BSA (Bovine Serum Albumin) ที่ความ

เข้มข้น 0, 0.002,0.005, 0.01, 0.02, 0.4, 0.06, 0.08,
0.1, 0.125, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5 และ 0.6
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นนาไปหาปริมาณโปรตีน
โดยวิ ธี Bradford[6]น าค่ าการดูด กลื น แสงมาสร้า ง
กราฟโปรตี นมาตรฐานระหว่างค่ าเฉลี่ ยการดูดกลื น
แสงและความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน BSA
โดยรายงานเป็ นค่ามิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
4. การวัดปริมาณโปรตีนทั้งหมด
น ารั ง ไข่ และตั บ /ตั บ อ่ อ น มาสกั ด โปรตี น
ทั้ ง หมด โดยดั ด แปลงจากวิ ธี ข อง อรัญ ญ า และ
ประภ าพร[7] โดย บดในสารละลาย TBS-PMSF
(50mM Tris-HCl, pH7.5 ที มี 0.9%NaCl แ ล ะ
1mMphenylmethylsulphonyl fluoride (PMSF))
โดยใช้อัตราส่วนเนื้อเยื่อ 0.5 กรัม ต่อ TBS-PMSF 1
มิ ล ลิ ลิ ต ร จากนั้ น ดู ด ส่ ว นใสใส่ ห ลอดขนาด 1.5
มิลลิลิตร นาไปปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ว 13,000 รอบต่อ
นาที ที่อุณ หภู มิ 4 องศา-เซลเซียส 1 ชั่วโมง จากนั้น
แยกเอาส่วนใสซึ่งเป็ นสารสกัดโปรตีน ไปหาปริมาณ
โปรตีนโดยวิธี Bradford[6]

Table 1.Mean of body weight and length of the female domesticated giant tiger shrimp broodstock
before fed with supplemented 17β-estradiol hormone diets.
Treatment

Mean of body weight
(grams)

Mean of length
(centimeter)

Samples
(N)

1

105.21±11.65ab

21.87±1.20ab

12

2

116.90±19.06b

22.76±1.14b

12

3

94.59±19.66a

21.07±1.52a

16

4

105.10±22.25ab

21.44±2.00a

16

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

Treatment

Mean of body weight
(grams)

Mean of length
(centimeter)

5
108.13±14.66ab
21.88±1.02ab
6
110.18±16.85ab
21.48±1.59a
Same letters within a column are not significantly different at p>0.05 level.
5. การเปรียบเทียบรู ปแบบของโปรตีนทั้งหมด
ของแม่พันธุก์ ุ้งกุลาดา
นาสารสกัดจากรังไข่ ตับ/ตับ อ่อ น และเลือ ด
มาเจื อ จางให้ มี ค วามเข้ ม ข้ น 10 ไมโครกรั ม ต่ อ
ไมโครลิ ต ร จากนั้น น าสารสกัด เจื อ จางไปผสมกั บ
Sample buffer (0.5 tris-HCl pH 7.4, Glycerol,
10% SDS, bromo- phenol blue แ ล ะ β-Merceptoethanol) (อัต ราส่ ว น 1:2) เพื่ อ ให้ไ ด้ค วามเข้ม ข้น
ของสารละลายโปรตีน 30 ไมโครกรัม นาไปต้มในนา้ ที่
อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที จากนั้น
แยกปริมาณโปรตีนด้วย 10% polyacry- lamide gel
ด้ ว ย เ ท ค นิ ค Sodium Dodecyl Sulfate
Polyacrylamide Gel Electrophoresis ( SDSPAGE) ย้ อ ม สี ด้ ว ย Coomassie blue R-250
ประมาณ 15 นาที จากนั้ น ล้ า งสี ส่ ว นเกิ น ด้ ว ย
destainingSolution ตามวิธีของ Laemmli [8]
6.การวิเคราะห์ขนาดโปรตีนไวเทลินด้วยเทคนิค
เวสเทิรน์ บลอท
นาสารสกัดจากรังไข่ ตับ/ตับ อ่อ น และเลื อ ด
มาแยกโปรตีนใน 10% Separating gel จากนั้นย้าย
โปรตี น จากเจลลงแผ่ น PVDFเมมเบรน แช่ แ ผ่ น
เมมเบรนใน Blocking Bufferเขย่ า 1 ชั่ วโม ง เท
สารละลายออก จากนั้น เติ ม washing buffer เขย่ า
เป็ นเวลา 15 นาที เทสารละลายออกแล้วเติม Anti-

Samples
(N)
16
8

rabbit VTG, 1°Ab (1:5000) เขย่า 2 ชั่วโมง นาไปบ่ม
ที่ 4 องศาเซลเซียส ข้ามคืน หลังจากนัน้ เท 1°Ab ออก
แล้วเติ ม washing bufferและเขย่ า 5นาที ท า 3 ซ ้า
และเทออก จากนั้น เติ ม Goat Anti-Rabbit IgG-AP
Conjugate, 2oAb (1:3000) น าไป เขย่ า 1 ชั่ วโม ง
ที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งเมื่อครบเวลาเท 2oAb ออก ตรวจสอบ
การปรากฎของแถบโปรตี น ด้ ว ยการเติ มน้ า ยา
develop (Ap color Reagent A, Ap color Reagent
B, 25x Ap color Development Buffer)เข ย่ า จ น
ปรากฏแถบสี ล้า งสี ส่ ว นเกิ น แล้ว บั น ทึ ก ผลการท า
ปฏิกิริยา[9]โดยโปรตีนไวเทลลินที่คาดหวังมีขนาด 74
กิโลดาลตัน

ผลการวิจัย
1. การเก็บตัวอย่าง
จากการนาตัวอย่างแม่พันธุ์กุ้งกุลาดาที่ เลีย้ ง
เป็ นระยะเวลา 35 วัน และ 60 วัน มาชั่งน้าหนัก วัด
ความยาว และ ชั่งน้า หนัก ของรังไข่ พ บว่า ค่ าเฉลี่ ย
น้าหนักตัวของแม่ พัน ธุ์กุ้ง ความยาวของแม่ พันธุ์กุ้ง
และค่าดัชนีรงั ไข่ (%GSI) มีค่าดังแสดงในTable 2
2.การสร้างกราฟโปรตีนมาตรฐาน
เมื่ อ น าค่ า การดู ด กลื น แสงของสารละลาย
โป รตี น ม าต รฐ าน BSA ม าส ร้ า งก ราฟ โป รตี น
มาตรฐานได้ผลดังFigure 1
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3. การศึกษาปริมาณโปรตีน
จากการวัดปริมาณโปรตีนของสารสกัดรังไข่
ตั บ /ตั บ อ่ อ น และเลื อ ดขอ งแม่ พั น ธุ์ กุ้ ง กุ ล าด า
เป รี ย บ เที ย บ กั บ กราฟ ม าต รฐ าน โป รตี น BSA

Figure 1. Standard curve of Bovine Serum
Albumin (BSA)
Table 2.Mean of body weight, length, ovary weight and ovarian index (% GSI)
Treatments

Mean of body weight (grams)
Day 35
Day 60

Mean of length (cm.)
Day 35
Day 60

100.81±13.26a 95.00±11.18a 21.35±1.14a 20.63±1.00a
1
108.86±24.10a
22.08±1.81a
2
91.53±11.26a 81.06±4.22a 20.48±0.85a 19.40±1.01a
3
108.61±22.93a 95.47±26.34a 21.78±1.28a 20.85±2.18a
4
111.05±16.72a 99.60±16.83a 21.58±1.28a 21.53±1.34a
5
104.58±21.88a
20.67±1.36a
6
Same letters within a column are not significantly different at p>0.05 level.

(Figure 1) พบว่ า ปริ ม าณ โปรตี น ในรัง ไข่
ปริมาณโปรตีนในตับ/ตับอ่อน และ ปริมาณโปรตีนใน
เลือด ของแม่กุ้งที่เลีย้ งเป็ นระยะเวลา 35 วัน และ 60
วั น มี ค่ า อ ยู่ ใน ช่ ว ง 2.09-4.05 แ ล ะ 2.99-5.17
มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร 2.03-4.55และ 2.58-4.08
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ และ 90.70-176.46
และ 131.72-199.88มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ
(Table3)

Mean of GSI (%)
Day 35
Day 60
1.08±0.35ab
1.78±0.65b
0.97±0.56a
1.36±0.53ab
1.12±0.24ab
1.04±0.16ab

1.15±0.30a
1.10±0.34a
1.29±0.76a
1.37±0.70a
-

4. การเปรียบเทียบรูปแบบของโปรตีนทั้งหมด
ของแม่พันธุก์ ุ้งกุลาดา
จากการเปรียบเทียบความเข้มของแถบโปรตีน
ในรังไข่ ตับ/ตับอ่อน และเลือดของแม่พันธุ์กงุ้ กุลาดาที่
เลีย้ งเป็ นระยะเวลา 35 และ 60 วัน ด้วยเทคนิค SDSPAGE พบแถบโปรตี น ประมาณ 20 ถึ ง 40 แถบ
ในตัวอย่างที่เลีย้ งเป็ นเวลา 35 พบว่า โปรตีนที่พบใน
รัง ไข่ ตั บ /ตั บ อ่ อ นและเลื อ ด ของทุ ก การทดลองมี
จ านวน 5 แถบที่ เหมื อ นกัน ได้แก่ 104, 74, 58, 28
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และ 23 กิโลดาลตัน แถบโปรตีนที่พบเฉพาะในรังไข่มี
จานวน 2 แถบ ได้แก่ 157 และ 130 กิโลดาลตัน แถบ
โปรตี นที่ พบเฉพาะในตับ /ตับ อ่อ น มี จ านวน 2 แถบ
ได้แก่ 53 และ 45 กิโลดาลตัน และแถบโปรตีนที่พ บ
เฉพาะในเลือ ดมีจ านวน 2 แถบ ได้แ ก่ 240 และ 34
กิโลดาลตัน แถบโปรตี นขนาด 240, 220, 200 และ
168 กิ โลดาลตั น ไม่ พ บในตั บ /ตับ อ่ อ นของทุ ก การ
ทดลอง และในทุกอวัยวะของชุดควบคุมไม่พ บแถบ
โป รตี น ที่ 200 กิ โ ลด าลตั น (Figure2) แล ะจ าก
ตัวอย่างที่เลีย้ งเป็ นเวลา 60 พบว่า โปรตีนที่พบในรัง
ไข่ ตับ/ตับอ่อนและเลือดของทุกการทดลองมี จานวน
9 แถบที่เหมือ นกัน ได้แ ก่ 104, 58, 50, 45, 38, 34,
28, 26 และ 23 กิโลดาลตัน แถบโปรตีนที่พบเฉพาะ
ในรังไข่มีจ านวน 3 แถบ ได้แก่ 83, 63 และ 20 กิโล
ดาลตัน แถบโปรตี นที่พบเฉพาะในเลือ ดมีจ านวน 2
แถบ ได้แ ก่ 168 และ 157 กิโลดาลตัน แถบโปรตี น
ขนาด 240, 200, 168 และ 83 กิโลดาลตัน ไม่พบใน
ตับ/ตับอ่อนของทุกการทดลอง แถบโปรตีนขนาด 83
กิโลดาลตัน พบเฉพาะในรังไข่และเลือ ดเท่านั้น และ
ในทุกอวัยวะของชุดควบคุมไม่พบแถบโปรตีนขนาด
240, 200 และ 53กิโลดาลตัน (Figure3)

Figure2. The pattern of protein of P.
monodonusing SDS-PAGE analysisof 35 day. AF = Treatment 1-6. M = DNA marker,1-3 = ovary,
4-6 = hepatopancreasand7-9 = hemolymph.

Figure3.The pattern of protein of P.
monodonusing SDS-PAGE analysisof 60 day A
= Treatment 1-, B = Treatment 3, C = Treatment
4, D = Treatment 5, M = DNA,1-3 = ovary, 4-6 =
hepatopancreasand7-9 = hemolymph.

Figure4.Western blotting detection of vitellin
protein in the female domesticated giant tiger
shrimp broodstockof 35 day. A-F = Treatment 16. M = DNA marker,1-3 = ovary, 4-6 =
hepatopancreasand7-9 = hemolymph.
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Figure5.Western blotting detection of vitellin
protein in the female domesticated giant tiger
shrimp broodstockof 60 day. A = Treatment 1, B
= Treatment 3, C = Treatment 4, D = Treatment
5, M = DNA,1-3 = ovary, 4-6 =
hepatopancreasand7-9 = hemolymph.

5. การวิเคราะห์ผลโปรตีนไวเทลลินด้วยเทคนิค
เวสเทิรน์ บลอท
จากการวิเคราะห์ระดับโปรตีนไวเทลลินในรัง
ไข่ ตับ/ตับอ่อน และเลือดของแม่พันธุก์ งุ้ กุลาดาที่เลีย้ ง
เป็ น เวลา 35 และ 60 วัน ด้วยเครื่ อ งส่ง ถ่า ยโปรตี น
จากเจลสู่เมมเบรนแบบกึ่งแห้ง โดยโปรตีนไวเทลลินที่
คาดหวังมีขนาด 74 กิโลดาลตัน พบว่า ในแม่พันธุก์ ุ้ง
กุ ล าด าที่ เลี ้ย งเป็ น เวลา 35 วัน ที่ ได้รับ อาหารผสม
ฮอร์โมน 100 mg/kg ของอาหาร พบแถบโปรตี น ไว
เทลลินขนาด 74 กิโลดาลตันชัดเจนที่สุดในรังไข่และ
เลือดตามลาดับ แต่ไม่พบในตับ/ตับอ่อน(Figure4and
Table4)และ ในแม่พันธุก์ ุ้งกุลาดาที่เลีย้ งเป็ นเวลา 60
วัน ได้รบั อาหารผสมฮอร์โมน 50 mg/kg ของอาหาร
พบแถบโปรตีนไวเทลลินขนาด 74 กิโลดาลตันชัดเจน
ที่สุดในรังไข่และเลือดตามลาดับ แต่ไม่พบในตับ/ตับ
อ่อน(Figure5and Table4)

Table3. Mean of total protein levelsof the female domesticated giant tiger shrimp
Treatments
Protein levels (mg/ml)
Day
Ovary
Hepatopancreas
1
2.76+1.83
4.55+2.88
2
2.52+1.21
2.03+0.48
35
3
2.09+1.26
2.46+0.99
4
3.62+0.67
2.79+1.31
5
4.05+3.17
3.40+2.58
6
3.79+0.93
2.46+0.71
1
2.99+1.19
3.36+1.10
3
4.40+1.03
3.08+3.48
60
4
5.17+2.07
2.58+1.24
5
4.76+1.67
4.08+0.82

Hemolymph
76.51+48.73
91.64+40.36
104.52+52.10
90.70+75.40
176.46+87.32
124.40+63.81
131.72+52.65
199.88+114.25
140.01+62.29
157.49+56.48
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Table4. The vitelline protein levels examination in ovary, hepatopancreas and hemolymph
of the female domesticated giant tiger shrimp broodstock
Treatments
1

2
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4

5

6
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Remark: +++ = high expression level, ++ = moderate expression level, + = low expression level, - = not expression,
No = Not analyzed

อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย
1. ผลของฮอร์โมน 17เบต้า-เอสตราไดออลต่อ
น้าหนักตัว ความยาว และ เปอร์เซ็นต์ดัชนีรังไข่
จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนา้ หนักตัว และ
ความยาวของแม่ พันธุ์กุ้งกุลาดาที่ เลีย้ งเป็ นเวลา 35
วัน พบว่า ค่าเฉลี่ยน้าหนักตัว และความยาวของแม่
พันธุ์กงุ้ ทัง้ 6 ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ แต่ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ดัช นีรงั ไข่ของแม่พันธุ์กุ้ง
กุลาดาในกุ้งที่ถูกตัดตา 1 ข้างได้รบั อาหารเม็ดปกติมี
เปอร์เซ็นต์ดัชนีรงั ไข่มากกว่ากุ้งที่ได้รบั อาหารเม็ดผสม
ฮอร์โมน 10 mg/kg ของอาหาร อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับชุดการทดลองอื่นที่
ได้รับ อาหารเม็ ด ผสมฮอร์โมน ส่ ว นในแม่ พั น ธุ์กุ้ ง
กุ ล าด าที่ เลี ้ย งเป็ นเวลา 60 วั น พบว่ า แม่ พั น ธุ์กุ้ ง
กุ ล าด าที่ ถู ก ตั ด ตา 1ข้า งได้รับ อาหารเม็ ด ไม่ ผ สม
ฮอร์โมน และ กุ้ ง ไม่ ตั ด ตาที่ ได้รับ อาหารเม็ ด ผสม
ฮอร์โมน 500 mg/kgมีการตายระหว่างการเลีย้ ง ทาให้
การเก็บตัวอย่างในวันที่ 60 เหลือตัวอย่างเพียง 4 ชุด
การทดลองเท่านั้น เนื่องจาก กุ้งที่ผ่านการตัดตาอาจ

บอบชา้ หรืออาจติดเชือ้ ระหว่างการเลีย้ ง ในขณะที่กุ้ง
ไม่ตัดตาที่ได้รบั อาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 500 mg/kg
อาจได้รบั ฮอร์โมนในปริมาณที่มากเกินไป และเมื่อนา
ตัวอย่ างแม่ พัน ธุ์กุ้งกุลาด าที่ ได้จ ากการทดลองเป็ น
ระยะเวลา 60 วัน ที่เหลือ มาชั่งน้าหนัก วัดความยาว
ชั่งน้าหนักของรังไข่ และตับ/ตับอ่อ นพบว่า ค่าเฉลี่ย
นา้ หนักตัวและความยาว และค่าเปอร์เซ็นต์ดัชนีรงั ไข่
ของแม่พนั ธุก์ ุ้งทั้ง 4 ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่าง
กัน (Table2) อาจมีผลมาจากการถูกตัดก้านตาส่งผล
ให้ฮ อร์โมนที่ท าหน้าที่ ยับ ยั้งการพัฒ นาเซลสืบพัน ธุ์
บกพร่องหรือถูกทาลายทาให้รงั ไข่มีการพัฒนาเร็วกว่า
ปกติ เนื่ อ งจากการตั ด ก้ า นตากุ้ ง เป็ นการท าลาย
X-Organ แ ล ะ Sinus Gland ซึ่ งเป็ น แ ห ล่ ง ผ ลิ ต
ฮอร์โมนที่ ไปยับ ยั้งการพัฒ นาของไข่ในกุ้งเพศเมี ย
(gonad inhibiting hormone: GIH) โดยการยั บ ยั้ ง
การสร้า งไวเทลโลจี นิ น ซึ่ ง จะถู ก เปลี่ ย นไปเป็ น ไว
เทลลิ น และสะสมในไข่ ที่ ก าลังเจริ ญ ซึ่ ง จะท างาน
ร่วมกับ ระบบประสาทส่ วนกลาง (CNS) ที่ ทาหน้า ที่
ควบคุ ม ระดั บ ของฮอร์โมนสองชนิ ด คื อ GIH และ
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ฮอร์โ มนที่ ก ระตุ้ น การวางไข่ (gonad stimulating
hormone: GSH) [10] กล่ าวคือ เมื่อ GIH ถูก ทาลาย
ส่ ง ผลให้ GSH ท างานได้ ม ากกว่ า ปกติ และเมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับ ชุ ด การทดลองอื่ น ที่ ได้รับ ฮอร์โมน
พบว่า ไม่แตกต่างทางสถิติ อาจเป็ นเพราะฮอร์โมน 17
เบ ต้ า -เอ ส ต รา ได อ อ ล ส าม า รถ ชั ก น าให้ เ กิ ด
กระบวนการไวเทลโลจีเนซีสและการพัฒนารังไข่ในแม่
พัน ธุ์กุ้ง กุ ล าด าได้ ซึ่ งมี ผ ลไปในทางเดี ยวกับ ศึ ก ษา
อาหารเม็ดผสมฮอร์โมน17เบต้า-เอสตราไดออลต่ อ
การพัฒนารังไข่ของแม่พันธุ์กุ้งกุลาดา พบว่าค่าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์ดัชนีรงั ไข่กุ้งกุลาดาที่ถู กตัดก้านตา 1 ข้าง
และกุ้ ง กุ ล าด าที่ ได้รับ อาหารเม็ ด ผสมฮอร์โมน 17
เบต้ า -เอสตราไดออล1 mg/kg มี ค่ า สู ง กว่ า กุ้ ง ชุ ด
ค ว บ คุ ม อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ
(p<0.05)[11]อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของฮอร์โมน17
เบต้า-เอสตราไดออลที่ ใช้ในงานวิจัยนี้ส่งผลต่อ การ
ผลิตโปรตีนไวเทลลินในสิ่งมีชีวิตในกลุ่มครัชเตเชียน
ในระยะสั้น ๆ จึ ง ท าให้รัง ไข่ ข องแม่ พั น ธุ์ กุ้ง กุ ล าด า
พัฒนาไม่ถึงระยะสุดท้าย
2. การศึกษาปริมาณโปรตีนทั้งหมด
จากการวัด ปริม าณโปรตี น ทั้ง หมดจากสาร
สกัดโปรตีนจากรังไข่ ตับ/ตับอ่อน และ เลือ ดของแม่
พันธุ์กุ้งกุลาดา พบว่า เลือ ดมีปริมาณโปรตีนสูงที่สุด
ส่วนรังไข่และตับ/ตับอ่อ นมีปริมาณโปรตีน ใกล้เคียง
กัน เนื่องจากในกุง้ กุลาดาเลือดจะเป็ นตัวกลางในการ
ส่งผ่านโปรตีนไวเทลลินจากตับ/ตับอ่อนไปเก็บสะสมที่
รังไข่ สรุปคือ เมื่อ ตับ/ตับอ่อนถูกกระตุน้ ด้วยฮอร์โมน
จึงมีการสร้างและสะสมโปรตีนไข่แดงขึน้ (โปรตีนไว
เทลลิน) จากนั้นจะส่งไปเพื่อพัฒนารังไข่ผ่านทางเลือด
จึงมีผลทาให้ป ริม าณโปรตีน ในเลือ ดสูงกว่าในรังไข่

และตับ/ตับอ่อน เนื่องจากเลือดเป็ นตัวกลางในการส่ง
โปรตีนจากอวัยวะหนึ่งไปยังอีกอวัยวะหนึ่ง [12]
3. การศึกษารูปแบบของโปรตีนทั้งหมดของแม่
พันธุก์ ุ้งกุลาดา
จากการตรวจสอบรูปแบบของโปรตีนในรังไข่
ตับ /ตับ อ่ อ น และเลื อ ด ของแม่ พั น ธุ์กุ้ง กุ ล าด าด้ว ย
เทคนิ ค SDS-PAGE พบแถบโปรตี น ที่ ค าดว่า น่ า จะ
เป็ น โปรตี นไวเทลลิ น จ านวน 20 แถบ โดยทั้งในแม่
พันธุ์กุ้งกุลาดาที่เลีย้ งเป็ นระยะเวลา 35 และ 60 วัน
แถบโปรตีนที่ขนาดที่ 74 กิโลดาลตันจะมีความเด่นชัด
ที่สุดในรังไข่และเลือด แตกต่างกับแถบโปรตีนในตับ/
ตับอ่อนที่แถบโปรตีนที่ 28 กิโลดาลตันมีความเด่นชัด
ที่สุด ใกล้เคียงกับงานวิจัยที่พ บว่าในเลือ ดและรังไข่
พบการปรากฏเด่นชัดของแถบโปรตีนที่ 75 กิโลดาล
ตัน [13]
4. การวิเคราะห์ผลโปรตีนไวเทลลินด้วยเทคนิค
เวสเทิรน์ บลอท
จากการตรวจสอบระดับโปรตีนไวเทลลินในรัง
ไข่ ตับ/ตับอ่อน และเลือด ของแม่พันธุ์กุ้งกุลาดาด้วย
เทคนิ ค เวสเทิ รน์ บลอทแบบกึ่ ง แห้งรุ่น Trans-Blot®
Turbo™ Transfer System โด ย ใช้ แ อ น ตี ้ บ อ ดี ที่
จ าเพาะต่ อ โปรตี น ไวเทลลิ น ของกุ้งกุ ล าด าที่ ขนาด
74 กิโลดาลตันพบว่า ในรังไข่ ตับ/ตับอ่อน และเลือ ด
ของแม่พันธุ์กงุ้ กุลาดาที่เลีย้ งเป็ นเวลา 35 วัน พบแถบ
โปรตีน 13 ขนาด ได้แก่ 200, 157, 130, 104,74, 63,
58, 50, 45,38, 34, 28 และ 26 กิโลดาลตันและ ในรัง
ไข่ ตับ/ตับอ่อน และเลือดของแม่พันธุก์ งุ้ กุลาดาที่เลีย้ ง
เป็ นเวลา 60 วัน พบแถบโปรตีน 15 ขนาด ได้แก่ 240,
200, 168, 157, 130, 104, 74,63, 58, 50, 45,38,
34, 26 และ 23 กิ โลดาลตั น โดยในตัว อย่ า งที่ เลี ้ย ง
เป็ น เวลา 60 วัน มี แ ถบโปรตี น ขนาด 240168 และ
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23 กิโลดาลตันเพิ่มมาจากการทดลองที่ 35 วัน แต่ไม่
พบโปรตีนขนาด 28 กิโลดาลตันการที่พบแถบโปรตีน
นอกเหนือจากขนาดที่คาดหวังอาจคล้ายกับงานวิจยั ที่
วิเคราะห์โปรตี น ไวเทลลิ น ในรัง ไข่ แ ละเลื อ ดของกุ้ง
กุ ล าด าด้ว ยวิ ธี เวสเทิ รน์ บลอทแล้ว พบว่า ในรั งไข่ มี
โปรตีนไวเทลลิน5 ขนาด ได้แก่ 104, 83, 74, 58 และ
45 กิโลดาลตันและในเลือดมีโปรตีนไวเทลลิน 4 ขนาด
ได้ แ ก่ 200, 104, 83 และ 74 กิ โ ลดาลตั น โดยได้
อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ท างอิ ม มู โนแอคที ฟ ระหว่ า ง
โปรตี นเหล่า นี้ว่า ไวเทลโลจีนิ นอาจถูก ปล่ อ ยออกสู่
กระแสเลือดสองรูปแบบ คือ ขนาด 200 และ 74 กิโล
ดาลตันจากนั้นโพลีเปปไทด์ขนาด 200 กิโลดาลตันจะ
ถูกประมวลผลเป็ น โพลีเปปไทด์ขนาด 104 และ 83
กิโลดาลตันหรือ นาเข้าสู่เซลล์ไข่โดยตรง ในโอโอไซต์
โปรตีนขนาด 104 กิโลดาลตันจะถูกแยกออกเป็ นโพ
ลี เปปไทด์ข นาด 58 และ 45 กิ โลดาลตัน ในขณะที่
โปรตี น ขนาด 74 กิ โลดาลตัน จะได้รับ การดัด แปลง
เล็กน้อ ยหรือ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง [14]จากงานวิจัย
พบว่า โปรตีนขนาด 74 กิโลดาลตัน ในกุ้งที่เลีย้ งเป็ น
เวลา 35 วัน ในกุ้งไม่ถูกตัดตาได้รบั อาหารเม็ดปกติ
และ ในกุ้ง ที่ ได้รับ อาหารเม็ ด ผสมฮอร์โมน 10และ
50mg/kg ของอาหาร จะพบโปรตีนเป็ นแถบจางๆ ใน
กุ้งที่ถูกตัดตา 1ข้างได้รบั อาหารเม็ดปกติ และในกุ้งที่
ได้รบั อาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 500mg/kg ของอาหาร
แถบโปรตี น ชั ด ขึ ้น และชั ด เจนที่ สุ ด ในกุ้ ง ที่ ไ ด้ รับ
อาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 100mg/kg ของอาหารการที่
กุ้ง ที่ ได้รับ อาหารเม็ ด ผสมฮอร์โมน 100mg/kg ของ
อาหาร มีการผลิตโปรตีนสูงกว่ากุ้งที่ได้รบั อาหารเม็ด
ผสมฮอร์โมน 500mg/kg ของอาหาร อาจเป็ นเพราะ
ในกุ้งที่ได้รบั อาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 100mg/kg ของ

อาหาร ยั ง คงมี ก ารส่ ง โปรตี น จากเลื อ ดไปสู่ รัง ไข่
สั ง เกตุ ไ ด้ จ ากในเลื อ ดพบแถบโปรตี น ขนาด 74
กิโลดาลตันค่อนข้างชัดเจน แต่ไม่พบในเลือดของกุง้ ที่
ได้รบั อาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 500mg/kg ของอาหาร
ในขณะที่ กุ้ง ที่ เลี ้ย งเป็ น เวลา 60 วัน ไม่ พ บโปรตี น
ขนาด 74 กิ โ ลดาลตั น ในกุ้ ง ไม่ ถู ก ตั ด ตาได้ รั บ
อาหารเม็ ด ปกติ และ ในกุ้งที่ ได้รับ อาหารเม็ ด ผสม
ฮ อ ร์ โ ม น 10 mg/kg ข อ งอ าห าร ใน กุ้ งที่ ได้ รั บ
อาหารเม็ ด ผสมฮอร์โมน 100mg/kg ของอาหารจะ
เห็ น แถบโปรตี น จางๆและชั ด เจนขึ ้น ในกุ้ ง ที่ ได้รับ
อาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 50mg/kg ของอาหารแต่ก็ยัง
ไม่ ชั ด เจนเท่ า กุ้ ง ที่ ไ ด้ รับ อาหารเม็ ด ผสมฮอร์โ มน
100mg/kg ข อ งอ าห ารที่ เลี ้ ย งเป็ น เวล า 35 วั น
เนื่อ งจากโครงสร้างของฮอร์โมน17เบต้า-เอสตราได
ออลที่ ใช้ในงานวิ จั ย นี้ส่ ง ผลต่ อ การผลิ ต โปรตี น ไว
เทลลิน ในระยะสั้น ๆ เมื่อ เปรียบเที ยบกับ งานวิ จัย ที่
ศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีนไวเทลโลจีนินในรัง
ไข่ ร ะยะต่ า งๆ ใน กุ้ ง กุ ล าด าโดยการวิ เ ค ราะห์
ด้วยเทคนิคเวสเทิรน์ บลอทพบแถบโปรตีนที่ 104 และ
74 กิโลดาลตันในรังไข่แต่ไม่พบโปรตีน ขนาด 74 กิโล
ดาลตัน ในตับ/ตับอ่อน ซึ่งจากการทดลองมีแนวโน้มที่
มีทิศทางเดียวกับ งานวิจัย[15] ที่พบแถบโปรตีนที่ 74
กิโลดาลตันในเลือดและรังไข่มากกว่าในตับ/ตับอ่อ น
ฮอร์โมนในกลุ่มเอสโตรเจนจะไปกระตุ้นตับ/ตับอ่อ น
ให้สร้างไวเทลโลจีนินแล้วส่งผ่านเลือดไปเก็บสะสมใน
รังไข่และทาให้รงั ไข่สร้างเอสโตรเจนเพื่อกระตุน้ ให้ไข่
สุ ก เกิ ด ค วาม ส ม บ รู ณ์ ข อ งโอ โอ ไซ ต์ (Oocyte
maturation)แล ะ เกิ ด ก ารวางไข่ ข อ งแม่ กุ้ ง [16]
อาจเป็ นสาเหตุให้ไม่พบแถบโปรตีนไวเทลลิน ขนาด
74 กิ โลดาลตัน ในตับ/ตับ อ่อ นจากการวิจัยนี้ เมื่ อ ดู
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จากปริมาณโปรตีนในรังไข่ ค่าดัชนีรงั ไข่ และรูปแบบ
โปรตีนไวเทลลินในรังไข่และเลือด สามารถสรุปได้ว่ า
อาหารเม็ด ผสมฮอร์โมนที่ ค วามเข้มข้น 100 mg/kg
ของอาหาร สามารถใช้แทนการตัดการตัดตากุ้งได้ แต่
ยังไม่สามารถทาให้กุ้งกุลาดามีการพัฒนารังไข่จนถึง
ระยะวางไข่ได้ ดังนั้น การใช้อาหารเม็ดผสมฮอร์โมนที่
ความเข้มข้น 100 mg/kg ของอาหารร่วมกับอาหาร
สดที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง เช่น แม่เพรียงทราย หมึก
สด และหอยสด อาจเป็ นทางเลือกที่ช่วยให้กุ้งกุลาดา
มีการพัฒนารังไข่ที่สมบูรณ์ได้

4.

5.
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