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 1 

ผลของสารประกอบเชิงซ้อนไซโคลเดก็ซ์ตรินต่อระดบัฮอร์โมนเอสตราไดออล 
และการเจริญของไข่ปลากดแก้ว 

 

พลชาติ  ผวิเณร1 วฒันะ  ลลีาภัทร2 พนม  กระจ่างพจน์  สอดศุข1 วศิณุพร รัตนตรัยวงศ์3 ถาวร  จีนหมิก1 
1กลุ่มวจิยัเทคโนโลยชีีวภาพสัตวน์ ้าจืด สถาบนัวิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตวน์ ้า 

2ท่ีปรึกษากรมประมงดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
3ศูนยว์จิยัและทดสอบพนัธ์ุสัตวน์ ้าอุตรดิตถ์ 

 
บทคัดย่อ 

 
ท าการทดลองฉีดสารไซโคลเด็กซ์ตริน [Heptakis–(2,6–di–O–ethyl)––cyclodextrin] และฮอร์โมน 

LHRHa [des–Gly10–(D–Ala6)–LH–RH] ในรูประบบน าส่งในอตัรา 50 ไมโครกรัม/กก. และฉีดฮอร์โมน 
LHRHa และน ้ ากลัน่ในปลากลุ่มควบคุม ให้กบัปลากดแกว้เพศเมียน ้ าหนกัเฉล่ีย 2.52±0.39 กก. หลงัจาก
นั้นน าพลาสมา (plasma) ท่ีเก็บจากเลือดปลาท่ีระยะเวลาหลงัฉีดฮอร์โมน 6 ชม., 12 ชม., 24 ชม., 7 วนั และ 
30 วนั ไปวดัระดบัฮอร์โมนเอสตราไดออล พบวา่ท่ีเวลา 6 ชม. ปลากดแกว้ชุดท่ีฉีดฮอร์โมนในระบบน าส่งมี
ระดบัเอสตราไดออล 1,864.00±279.67 พิโคกรัม/มล. ซ่ึงมีค่าสูงกวา่ปลาชุดควบคุมท่ีมีระดบัเอสตราไดออล 
783.67±145.57 พิโคกรัม/มล. แต่ท่ีเวลาอ่ืนๆ พบวา่ปลาทั้ง 2 ชุดการทดลองมีระดบัเอสตราไดออลไม่แตกต่าง
กนั และจากการเก็บขอ้มูลปริมาณไข่ตามขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางท่ีเวลา 30 วนั พบวา่ปลาชุดท่ีฉีดฮอร์โมนใน
ระบบน าส่งมีจ านวนไข่ขนาดเล็กตั้งแต่ 0.7 มม. ลงมา ในปริมาณ 1.35±2.33% และขนาด 0.9 มม. ในปริมาณ 
5.95±3.92% โดยปริมาณไข่ 2 กลุ่มดงักล่าว ต ่ากวา่ของปลาชุดควบคุมซ่ึงมีปริมาณ 17.84±3.75% และ 47.48±19.87% 
ตามล าดบั แต่ปลาชุดท่ีฉีดฮอร์โมนระบบน าส่งมีจ านวนไข่ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1.4 มม. ข้ึนไป ในปริมาณ 45.53±11.91% 
ซ่ึงมีค่ามากกวา่ปลาชุดควบคุมท่ีไม่พบไข่ขนาดน้ีเลย (0.00±0.00%) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่สาร
ไซโคลเด็กซ์ตรินและฮอร์โมน LHRHa ในระบบน าส่งของการทดลองน้ีมีประสิทธิภาพออกฤทธ์ิแบบเน่ินนานใน
ระดบัต ่า เน่ืองมาจากการประยุกตใ์ชก้บัปลายงัไม่เหมาะสม และ/หรือใชฮ้อร์โมน LHRHa ในปริมาณนอ้ยเกินไป 
และเกิดจากกลไก dopaminergic inhibition ในตวัปลา ส่งผลให้ระดบัเอสตราไดออลในพลาสมาระหวา่งปลา 
2 ชุดการทดลองไม่แตกต่างกนั อยา่งไรก็ตาม ผลการทดลองระบุวา่สารประกอบเชิงซ้อนไซโคลเด็กซ์ตริน
อาจส่งผลใหมี้การเจริญของไข่ จนท าใหไ้ข่ของปลาชุดท่ีฉีดฮอร์โมนในระบบน าส่งมีขนาดใหญ่มากกวา่ปลา
ชุดควบคุมซ่ึงไม่มีการใชส้ารไซโคลเด็กซ์ตริน 
 
ค าส าคัญ: ปลากดแกว้ สารไซโคลเด็กซ์ตริน ฮอร์โมนเอสตราไดออล การเจริญของไข่ 

                                                 
ผูรั้บผดิชอบ: 39 หมู่ 1  ต. คลองหา้  อ. คลองหลวง  จ. ปทุมธานี  12120  โทร. 0 2904 7604 
e–mail: ponlachart@gmail.com 
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ABSTRACT 
 

Effects of the hormone vehicle system, cyclodextrin [Heptakis–(2,6–di–O–ethyl)––cyclodextrin] 
and LHRHa [des–Gly10–(D–Ala6)–LH–RH] on estradiol level and egg development was studied in female 
Asian redtail catfish. Hormone vehicle system in arachis oil was intramuscularly injected at 50 ug/kg to the 
female catfish which were the treatment group. The control group were injected with arachis oil, distilled 
water and LHRHa. Plasma was collected individually at 6, 12, 24 hrs. and 7 and 30 days after the injection. 
Eggs were collected to measure the diameter at 30 days after the injection. At 6 hrs after the injection, 
estradiol concentration of the fish in treatment group (1,864.00±279.67 pg/ml) was found significantly 
higher than that of the control group (783.67±145.57 pg/ml), while at the other periods there were no 
significant differences between the two groups. At 30 days after the injection, it was found from egg 
diameter measurement that the treatment group had percent of egg with diameter 0.7 mm and 0.9 mm. 
(1.35±2.33% and 5.95±3.92%, respectively) significantly lower than the control group (17.84±3.75% and 
47.48±19.87%, respectively). The treatment group, however, had 45.53±11.91% of eggs with diameter 
1.4 mm, while the control group did not have the eggs with this size (0.00±0.00%). Results from estradiol 
level indicate that the hormone vehicle system has low sustainable releasing property, which may be 
caused by improper modification from original protocol, and/or too small amount of LHRHa used in the 
vehicle system, and also the dopaminergic inhibition activity by dopamine in the fish. These causes 
reliably make estradiol level between the two experimental groups indifferent. However, results from egg 
diameter indicate that there should be the effluence from cyclodextrin complex to the egg development in 
Asian redtail catfish. 

                                                 
Corresponding author: 39 Moo 1, Khlong 5, Khlong Luang, Pathum Thani, 12120, Tel. 0 2904 7604 
e–mail: ponlachart@gmail.com 
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ค าน า 
 

ปลากดแกว้ หรือ Asian redtail catfish (Scotcat, 2004), Hemibagrus wyckioides (Chaux and 
Fang, 1949) (Hee and Rainboth, 1999) จดัวา่เป็นปลาน ้ าจืดท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของไทย 
เน่ืองจากเป็นปลาท่ีพบแพร่กระจายกวา้งขวาง ประชาชนนิยมบริโภคทั้งในรูปเน้ือปลาสดและผา่นการแปรรูป
ต่างๆ จากการศึกษาวิจยัพบว่าปลากดแกว้สามารถเพาะขยายพนัธุ์ในสภาพการเล้ียงในบ่อ และสามารถ
ผสมเทียมโดยวิธีฉีดฮอร์โมนกระตุน้ (วิศณุพร และคณะ, 2537) ต่อจากนั้นก็ไดมี้การศึกษาถึงการอนุบาล
และการเจริญเติบโตในสภาพการเล้ียงต่างๆ (ยงยุทธ และวิศณุพร, 2538) และมีความเป็นไปไดท่ี้จะคดัพนัธ์ุ
เพื่อปรับปรุงลกัษณะท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจ (สุภทัรา และคณะ, 2544) จากการศึกษาเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นไปไดใ้นการเพาะเล้ียงปลากดแกว้ในระดบัเชิงพาณิชย ์อยา่งไรก็ตามการผลิตลูกพนัธ์ุปลากดแกว้
ให้ไดป้ริมาณมากพอส าหรับการเล้ียงเชิงพาณิชยน์ั้น จ าเป็นตอ้งใช้แม่พนัธ์ุท่ีมีความสมบูรณ์เพศจ านวนมาก
เพื่อผลิตลูกพนัธ์ุให้กบัเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียง แต่ก็มีขอ้จ ากดัเพราะแม่พนัธ์ุปลากดแกว้ที่เล้ียงในบ่อส่วนใหญ่
ไม่มีความสมบูรณ์เพศ เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มของบ่อเล้ียงแตกต่างไปจากสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติในช่วง
ฤดูผสมพนัธุ์วางไข่ ท าให้ฮอร์โมนที่เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของอวยัวะสืบพนัธุ์ถูกผลิตออกมาน้อยมาก 
ส่งผลให้ไข่มีพฒันาการต ่าจนไม่สามารถน าไปผสมเทียมได ้(Zohar and Mylonas, 2001) ดงันั้น หากมีการ
ฉีดกระตุน้ดว้ยฮอร์โมนเพื่อให้ไข่มีพฒันาการ ก็จะสามารถท าให้แม่ปลามีไข่แก่จนพร้อมท่ีจะผสมเทียมได ้
อยา่งไรก็ตามฮอร์โมนท่ีฉีดกระตุน้จะคงอยู่ในกระแสเลือดในช่วงระยะเวลาท่ีจ ากดั ท าให้ฮอร์โมนมีปริมาณ
ไม่เพียงพอเพื่อพฒันาไข่ จึงตอ้งฉีดฮอร์โมนหลายคร้ังเพื่อให้ไข่พฒันาจนถึงระยะสุดทา้ย ส่งผลให้แม่ปลา
บอบช ้ าและเกิดความเครียดซ่ึงทา้ยท่ีสุดจะส่งผลเสียต่อไข่ ดงันั้น การท าให้ฮอร์โมนคงอยู่ในกระแสเลือด
เป็นระยะเวลานานข้ึนโดยประยุกต์ใช้ฮอร์โมนออกฤทธ์ิแบบเน่ินนาน (sustainable releasing hormone) 
จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการเพาะพนัธ์ุปลากดแกว้ ฮอร์โมนออกฤทธ์ิแบบเน่ินนานนั้นมีอยูห่ลายประเภท 
การใชร้ะบบน าส่งผสมกบัฮอร์โมน (hormone vehicle) เพื่อให้เกิดการออกฤทธ์ิแบบเน่ินนานนบัเป็นอีก
วิธีหน่ึงท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลาย เน่ืองจากเป็นระบบท่ีใชไ้ดผ้ลดีกบัยาและฮอร์โมนหลายๆ ชนิด (Sinha et 
al., 2002) จึงน่าจะมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชก้บัปลากดแกว้ 

ไซโคลเด็กซ์ตริน (cyclodextrins) เป็นสารท่ีสามารถท าเป็นระบบน าส่งโดยเป็นสารประกอบท่ี
มีน ้าตาล D–glucopyranose หลายโมเลกุลต่อกนัเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ ผลจากการจดัเรียงโมเลกุลเหล่าน้ีท า
ให้โครงสร้างดา้นในละลายน ้าไดน้้อยแต่โครงสร้างดา้นนอกจะละลายน ้ าไดดี้ (Szejtli, 1988) แต่ไซโคล
เด็กซ์ตรินท่ีหมู่ไฮดรอกซิลถูกแทนท่ีดว้ยหมู่เอธิล (ethylation) จะท าให้ความสามารถในการละลายน ้ าลดลงและ
ท าให้เกิดปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่ sustainable release ซ่ึงเกิดจากโมเลกุลสารเป้าหมายและไซโคลเด็กซ์ตรินจบักนั
เป็นสารประกอบเชิงซ้อน (noncovalent inclusion complexes)  ส่งผลให้สารเป้าหมายไม่ถูกปลดปล่อย
ออกมาสัมผสักบัน ้า แต่จะถูกปลดปล่อยออกมาทีละนอ้ยๆ ในระยะเวลาเน่ินนานเพราะโมเลกุลเป้าหมายถูก
ห่อหุ้มอยูภ่ายในวงแหวนของโมเลกุลไซโคลเด็กซ์ตรินในส่วนท่ีไม่ละลายน ้า ท าให้สารเป้าหมายค่อยๆ ถูก
ปลดปล่อยออกมาละลายน ้ า (Challa et al., 2005) จากปรากฏการณ์น้ีเองจึงไดมี้การประยุกตใ์ชส้ารไซโคล
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เด็กซ์ตรินในทางเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เป็นตน้มา (Sinha et al., 2002) ไซโคลเด็กซ์ตรินท่ีนิยมใช้
ในทางเภสัชกรรมชนิดหน่ึงคือ ‚เฮปตาคิส‛ [Heptakis–(2,6–di–O–ethyl)––cyclodextrins] เป็นไซโคลเด็กซ์ตรินท่ีมี
คุณสมบติั sustainable release เม่ือน าไปใชร่้วมกบัยาหลายชนิด (Sinha et al., 2002) จากการทดลองใช้    
เฮปตาคิสเป็นโมเลกุลน าส่งให้กบัสารบูเซอเรลิน อะซีเตท (buserelin acetate) ซ่ึงเป็นอนาล็อก (analogue) 
ของฮอร์โมน LHRH (Lutianizing hormone releasing hormone) และมีบทบาทในการกระตุน้การตกไข่ในคน
และสัตว ์โดยเฉพาะปลาซ่ึงมีการใชฮ้อร์โมนชนิดน้ีในการผสมเทียมอยา่งแพร่หลาย จากการทดลองพบว่า
ระดบัของสารบูเซอเรลิน อะซีเตท ที่ถูกปลดปล่อยออกมาในกระแสโลหิตของหนูทดลองข้ึนอยูก่บัสาร
เฮปตาคิสอยา่งมีนยัส าคญั และสารเฮปตาคิสยงัสามารถคงให้มีสารบูเซอเรลิน อะซีเตทในกระแสเลือดไวไ้ด้
นานอย่างน้อย 1 เดือน (Uekama et al., 1989) ดงันั้นหากมีการประยุกต์ใชไ้ซโคลเด็กซ์ตรินมาเป็นระบบ
น าส่งให้กบัฮอร์โมนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเซลล์สืบพนัธ์ุของปลากดแกว้ และประสบผลส าเร็จ จะถือเป็น
นวตักรรมในการเพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้า ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการเพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้ าชนิดอ่ืนๆ อีกท่ีมีปัญหา
ในท านองเดียวกนั คือปัญหาดา้นความสมบูรณ์เพศเมื่อน ามาเล้ียงในบ่อ รวมทั้งยงัเป็นการยืดระยะเวลา
การเพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้าชนิดนั้นๆ ให้ยาวนานข้ึนดว้ย 
 

วตัถุประสงค์ 
 

1. เพื่อศึกษาระดบัของฮอร์โมนเอสตราไดออลในปลากดแกว้จากการใชส้ารประกอบเชิงซ้อน
ไซโคลเด็กซ์ตรินในระยะเวลาต่างๆ 

2. เพื่อศึกษาการเจริญเของไข่ปลากดแกว้จากการใชส้ารประกอบเชิงซอ้นไซโคลเด็กซ์ตริน 
 

วธีิด าเนินการ 
 
1. การเตรียมปลาทดลอง  

ใชป้ลากดแกว้เพศเมียท่ีสมบรูณ์เพศ ซ่ึงเป็นปลาท่ีเล้ียงในบ่อดิน ณ ศูนยว์ิจยัและทดสอบพนัธ์ุ
สัตวน์ ้ าอุตรดิตถ์ มีการเปล่ียนถ่ายน ้ า 50% ทุกเดือน ให้อาหารเม็ดชนิดลอยน ้ าโปรตีน 35% อตัราวนัละ 3% 
ต่อ นน. ตวั 

 
2. การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนไซโคลเด็กซ์ตริน  

ใช้ฮอร์โมน LHRHa คือ des–Gly10–,[D–Ala6]–LH–RH (SIGMA®, U.S.A.) และสารไซโคล
เด็กซ์ตรินคือ เฮปตาคิส [Heptakis–(2,6–di–O–ethyl)––cyclodextrins] (Fluka®, U.S.A.) ในการเตรียม
สารประกอบเชิงซ้อน โดยใช้ฮอร์โมน LHRHa : เฮปตาคิส ในอตัราส่วน 1 : 100 (w/w) ดว้ยวิธีนวดเคลา้ 
(kneading) โดยดดัแปลงมาจากวธีิการของ Tsuruoka et al. (1981) ซ่ึงมีวธีิการพอสังเขปดงัน้ี 
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2.1 ละลายฮอร์โมน LHRHa 1 มิลลิกรัม ในเอธานอล (ethanol) เขม้ขน้ 50 % (v/v) ปริมาตร 0.4 
มิลลิลิตร 

2.2 ดูดสารละลายฮอร์โมน LHRHa ท่ีเตรียมในขอ้ 1 ทั้งหมดลงผสมกบัเฮปตาคิสปริมาณ 100 
มิลลิกรัม 

2.3 นวดเคลา้ส่วนผสมให้เป็นเน้ือเดียวกนัท่ีอุณหภูมิห้องนาน 90 นาที ปล่อยให้ส่วนผสมแห้ง
ในเคร่ืองดูดความช้ืน (vacuum pump) นาน 6 ชม. 

2.4 บดส่วนผสมจนเป็นผงละเอียด น าไปผสมกบัน ้ ามนั arachis ปริมาตร 4 มิลลิลิตร เพื่อให้
น ้ ามนัเป็นตวัน าส่งสารประกอบเชิงซ้อน ซ่ึงจะได้ความเขม้ขน้ฮอร์โมนฯ เป็น 250 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร น าไปเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ –30 C  
 
3.    การฉีดฮอร์โมน   

ฉีดฮอร์โมนในช่วงก่อนเขา้ฤดูผสมพนัธ์ุวางไข่ของปลากดแกว้ในทอ้งท่ี จ. อุตรดิตถ์ คือเดือน
กุมภาพนัธ์ (วิศณุพร และคณะ, 2537) โดยแบ่งปลากดแกว้ท่ีจะฉีดฮอร์โมนเป็น 2 ชุด (ชุดละ 4 ตวั) โดยใช้
ปลาท่ีมีขนาดไม่แตกต่างกนัทั้งความยาวและน ้าหนกั ปลาทั้ง 2 ชุด ไดแ้ก่ 

3.1   ชุดท่ีฉีดฮอร์โมนในรูประบบน าส่ง oil–LHRHa–heptakis โดยฉีดเขา้บริเวณกลา้มเน้ือท่ี
ต าแหน่งโคนครีบหลงัในอตัรา 50 ไมโครกรัม/นน. ปลา 1 กก. 

3.2   ชุดควบคุมซ่ึงฉีดฮอร์โมน LHRHa ผสมในน ้ ามนั arachis และน ้ ากลัน่ (oil–LHRHa–
distilled water) โดยฉีดเขา้บริเวณกลา้มเน้ือท่ีต าแหน่งโคนครีบหลงัในอตัรา 50 ไมโครกรัม/นน. ปลา 1 กก. 
 
4.   การเกบ็ข้อมูล และวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1   ระดบัฮอร์โมนเอสตราไดออล วดัความเขม้ขน้ฮอร์โมนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของรังไข่
คือเอสตราไดออล ในน ้ าเลือดหรือพลาสมา (plasma) ของปลากดแกว้หลงัจากฉีดฮอร์โมน ณ 7 ช่วงเวลา คือ 
ก่อนฉีดฮอร์โมน (0 ชม.) และหลงัฉีดฮอร์โมนท่ี 6, 12 และ 24 ชม. และท่ี 7, 15 และ 30 วนั โดยช่วงเวลาท่ี
ดูดเลือดในช่วงแรกซ่ึงก าหนดให้ห่างกนั 6 ชม. ก็เพื่อให้สอดคล้องกบัการฉีดฮอร์โมนผสมเทียมที่ให้
ฮอร์โมนเข็มแรกและเข็มท่ีสองซ่ึงห่างกนั 6 ชม. และป้องกนัไม่ให้ปลากดแกว้เกิดความเครียดซ่ึงจะส่งผล
เสียต่อฮอร์โมนและไข่หากมีการเก็บตวัอย่างเลือดถ่ีจนเกินไป เก็บเลือดโดยใช้เข็มดูดเลือดที่เคลือบดว้ย
สารละลาย heparin เขม้ขน้ 10 มก./มล. เพื่อป้องกนัเลือดแขง็ตวั ดูดเลือดปริมาตร 1 มล. จากเส้นเลือดบริเวณ
โคนครีบหาง น าตวัอย่างเลือดไปป่ันให้เม็ดโลหิตตกตะกอนในเคร่ืองป่ันเหวี่ยง (centrifuge) ท่ีความเร็ว 
5,000 รอบ/นาที นาน 15 นาที แลว้จึงดูดน ้ าเลือดเฉพาะส่วนท่ีเป็นสารละลายใส่ในหลอดแช่แข็ง (cryotube) 
เก็บรักษาไวใ้นไนโตรเจนเหลวในถงัเก็บตวัอยา่งแลว้น าไปวดัความเขม้ขน้ฮอร์โมนเอสตราไดออล ดว้ยวิธี 
Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) โดยใชชุ้ดส าเร็จรูป Architect  Estradiol® (Abbott 
Laboratories, U.S.A.) วดัความเขม้ขน้ฮอร์โมนเอสตราไดออลหน่วยเป็น พิโคกรัม/มล. (10–9 กรัม/มล.) ณ 7 
ช่วงเวลาของปลาทั้ง 2 ชุดการทดลอง แลว้น าไปวเิคราะห์สถิติโดยวธีิ t–test (อนนัตช์ยั, 2539) 
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4.2  การเจริญของไข่ ดูดไข่จากรังไข่ปลากดแกว้ทั้ง 2 ชุดการทดลอง ณ ช่วงเวลาหลงัจากฉีด
ฮอร์โมน 30 วนั โดยใชส้ายพลาสติกขนาดเล็กท่ีส่วนปลายเจาะรูส าหรับดูดไข่และอีกปลายต่อเขา้กบัหลอด
ดูด (syringe) สอดเขา้ไปในช่องเพศจนถึงตอนกลางของรังไข่ ดูดไข่ในปริมาตร 1 มล. เก็บรักษาไข่โดยแช่ใน
น ้ ายา Gilson’s solution (กรดไนตริก 15 มล., กรดอะซีติก 9 มล., เกลือเมอคิวริคคลอไรด์ (HgCl2) 20 กรัม, 
เอธานอล 6% (v/v), เติมน ้ ากลัน่จนไดป้ริมาตร 1,000 มล.) แลว้น าไปวดัเส้นผา่ศูนยก์ลางไข่ หน่วยเป็น มม. 
โดยแบ่งกลุ่มไข่ตามเส้นผา่ศูนยก์ลางจากนอ้ยไปหามากไดเ้ป็น 5 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1 เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.7 มม. หรือต ่ากวา่ 
กลุ่มท่ี 2 เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.9 มม. 
กลุ่มท่ี 3 เส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.0 มม. 
กลุ่มท่ี 4 เส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.3 มม. 
กลุ่มท่ี 5 เส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.4 มม. หรือสูงกวา่ 
นบัจ านวนไข่ขนาดต่างๆ เทียบกบัจ านวนไข่ทั้งหมดหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต ์น าค่าเปอร์เซ็นตข์อง

ไข่ขนาดต่างๆ ของปลาทั้งชุดการทดลองไปแปลงเป็นค่า arcsine แลว้จึงน าไปวิเคราะห์สถิติโดยวิธีวิเคราะห์
ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียดว้ยวธีิ t–test (อนนัตช์ยั, 2539) 
 

ผลการทดลอง 

 
1.  ระดับฮอร์โมนเอสตราไดออลในพลาสมา 

ความเขม้ขน้ฮอร์โมนเอสตราไดออลในพลาสมาของปลากดแกว้ทั้ง 2 ชุดการทดลอง ณ 7 ช่วงเวลา 
ไดผ้ลการทดลองตามตารางที่ 1 โดย ณ เวลาก่อนฉีดฮอร์โมน (0  ชม.) ปลาทดลองชุดที่ฉีดฮอร์โมนใน      
รูประบบน าส่งและชุดควบคุมมีระดบัเอสตราไดออลไม่แตกต่างกนั (p>0.05) โดยมีความเขม้ขน้ฮอร์โมน        
เอสตราไดออล 2,550.00 ± 1,930.11 และ 3,604.33 ± 2,682.31 พิโคกรัม/มล. ตามล าดบั  

จากการวิเคราะห์สถิติพบวา่ อิทธิพลของฮอร์โมนในรูปแบบที่แตกต่างกนัมีผลต่อความ
เขม้ขน้ของเอสตราไดออล ณ เวลา 6 ชม. อย่างมีนยัส าคญัยิ่ง (p<0.01) โดยปลาชุดท่ีมีระบบน าส่งมีระดบั    
เอสตราไดออล 1,684.00 ± 279.67 พิโคกรัม/มล. ซ่ึงมีค่ามากกวา่ชุดควบคุมท่ีมีระดบัเอสตราไดออล 783.70 
± 145.60 พิโคกรัม/มล. แต่ ณ ช่วง 5 เวลาท่ีเหลือคือ 12 ชม., 24 ชม., 7 วนั, 15 วนั และ 30 วนั พบวา่อิทธิพล
ของฮอร์โมนในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความเขม้ขน้ของเอสตราไดออล (p>0.05) เพราะปลาทั้ง 2 
ชุดการทดลองแสดงระดบัเอสตราไดออลท่ีไม่แตกต่างกนั ณ ช่วงเวลาดงักล่าว 
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ตารางที ่1  ความเขม้ขน้ฮอร์โมนเอสตราไดออล (พิโคกรัม/มล.) ในพลาสมาปลากดแกว้ชุดท่ีฉีดฮอร์โมนใน 
                  รูประบบน าส่ง และชุดควบคุม ณ เวลา 0 ชม. – 30 วนั 
 
ระยะเวลา ชุดระบบน าส่ง ชุดควบคุม 
0 ชม. 
6 ชม. 
12 ชม. 
24 ชม. 
7 วนั 
15 วนั 
30 วนั 

2,550.00±1,930.11a 
1,684.00±279.67a 
1,269.00±327.22a 
4,006.33±919.56a 
535.33±402.23a 
714.33±221.45a 
2,017.00±1,268.20a 

3,604.33±2,682.31a 
783.67±145.57b 
1,369.33±524.20a 
2,852.33±2,077.88a 
1,075.33±1,383.25a 
484.33±372.16a 
602.00±316.20a 

หมายเหต:ุ 1. อกัษรก ากบัในแนวนอนแถวเดียวกนัท่ีแตกต่างกนั แสดงความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) ระหวา่งค่าท่ีถูก 
                      ก ากบันั้น 
                  2. ค่า  คือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD) 

 
2.  การเจริญของไข่ 

ปลากดแกว้ชุดท่ีฉีดฮอร์โมนในรูประบบน าส่ง และชุดควบคุม ณ เวลา 30 วนัหลงัจากฉีดฮอร์โมน 
ไดผ้ลการทดลองตามตารางท่ี 2 จากการวิเคราะห์สถิติพบวา่ อิทธิพลของฮอร์โมนในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อเปอร์เซ็นตจ์  านวนไข่ปลากดแกว้กลุ่มท่ี 1 อย่างมีนยัส าคญัยิ่ง (p<0.01) และมีผลต่อกลุ่มท่ี 2 และ 5 
อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) แต่ไม่มีผลต่อกลุ่มท่ี 3 และ 4 (p>0.05) โดยปลาชุดควบคุมมีไข่กลุ่มท่ี 1 และ 2 ใน
ปริมาณ 17.84±3.75 และ 47.48±19.87 % ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ปลาชุดท่ีฉีดฮอร์โมนในรูประบบน าส่งท่ีมี
ไข่กลุ่มท่ี 1 และ 2 ในปริมาณ 1.35±2.33 และ 5.95±3.92 % ตามล าดบั และพบวา่ปลาชุดท่ีฉีดฮอร์โมนระบบ
น าส่งมีไข่กลุ่มที่ 5 (45.53±11.91 %) ซ่ึงเป็นไข่ขนาดใหญ่มากกว่าปลาชุดควบคุมซ่ึงไม่มีไข่ในกลุ่มน้ี 
(0.00±0.00 %) ส่วนไข่กลุ่มท่ี 3 และ 4 ไม่พบความแตกต่างกนัระหวา่งปลาทั้งสองชุดการทดลอง 
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ตารางที ่2  ปริมาณไข่เป็นเปอร์เซ็นต ์ท่ีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางแตกต่างกนั 5 กลุ่ม (0.7 มม. หรือต ่ากวา่, 0.9,  
                  1.0,  1.3  และ 1.4 มม.  หรือสูงกวา่)   ของปลากดแกว้ชุดท่ีฉีดฮอร์โมนในรูประบบน าส่ง และชุด 
                  ควบคุม ณ เวลา 30 วนัหลงัจากฉีดฮอร์โมน 
 
กลุ่มท่ี เส้นผา่ศูนยก์ลางไข่ (มม.) ชุดระบบน าส่ง ชุดควบคุม 
1 
2 
3 
4 
5 

0.7 หรือต ่ากวา่ 
0.9 
1.0 
1.3 
1.4 หรือสูงกวา่ 

1.35±2.33b 
5.95±3.92b 
24.43±11.44a 
22.75±3.17a 
45.53±11.91a 

17.84±3.75a 
47.48±19.87a 
21.75±18.64a 
12.94±14.12a 
0.00±0.00b 

หมายเหต:ุ 1. อกัษรก ากบัในแนวนอนแถวเดียวกนัท่ีแตกต่างกนั แสดงความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) ระหวา่งค่าท่ีถูก 
                      ก ากบันั้น 
                  2. ค่า  คือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD) 

 
วจิารณ์ผลการทดลอง 

 
การใช้สารไซโคลเด็กซ์ตรินหรือเฮปตาคิสในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อให้เป็นสาร

น าส่งฮอร์โมน LHRHa ใหอ้อกฤทธ์ิแบบเน่ินนาน ซ่ึงเป็นผลจากโครงสร้างเชิงซ้อนระหวา่งโมเลกุลของเฮปตาคิส 
ท่ีมีผลท าให้เกิดการออกฤทธ์ิแบบเน่ินนานได ้(Sinha et al., 2002) ซ่ึงฮอร์โมน LHRHa ท่ีใชน้ั้นจะท าหนา้ท่ี
เป็นฮอร์โมน Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) โดยจะไปกระตุน้ให้ต่อมใตส้มองหลัง่ฮอร์โมน 
gonadotropins (GtHs) ไปกระตุน้ใหรั้งไข่สร้างฮอร์โมนเอสตราไดออล ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีกระตุน้ให้ไข่มีการ
พฒันา และไดมี้รายงานวา่ฮอร์โมน LHRHa ยงัมีผลใหป้ลากดแกว้พฒันาไข่จนถึงระยะสุดทา้ยจนสามารถรีดไข่
ไปผสมเทียม (วิศณุพร และคณะ, 2537) หรือปล่อยให้ผสมพนัธ์ุตามธรรมชาติไดใ้นท่ีกกัขงั (สมบติั และ
เจริญ, 2547) ส าหรับฮอร์โมนเอสตราไดออลนั้นมีรายงานในปลานิลว่า มีผลไปกระตุน้ให้ตบัสร้างไข่แดง
และไปสะสมในไข่ (hepatic vitellogenesis) (Coward and Bromage, 2000) อีกทั้งระดบัเอสตราไดออลยงัมี
ความผนัแปรโดยตรงต่อระดบั LHRHa โดยมีรายงานว่าระดบัเอสตราไดออลในปลา Gilthead seabream 
(Sparus aurata) และปลา silver perch (Bidyanus bidyanus) จะเพิ่มข้ึนหลงัจากฉีดฮอร์โมน LHRHa (Zohar 
et al., 1988; Levavi–Sivan et. al., 2004) เป็นท่ีแน่นอนวา่การวดัระดบัฮอร์โมน LHRHa ในพลาสมาปลากด
แกว้จะสามารถทราบถึงประสิทธิภาพของสารไซโคลเด็กซ์ตรินไดโ้ดยตรง ส่วนการวดัระดบัเอสตราไดออลซ่ึง
เป็นผลทางออ้มของฮอร์โมน LHRHa ท่ีฉีดกระตุน้ อาจมีขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากเอสตราไดออลท่ีวดัไดน้อกจาก
เป็นผลจาก LHRHa แลว้ยงัมีผลมาจาก GnRH ท่ีมีอยูใ่นตวัปลาดว้ยอีกส่วนหน่ึง แต่เหตุผลท่ีเลือกวดัระดบั  
เอสตราไดออลในการศึกษาคร้ังน้ีเน่ืองจากวิธีวดัระดบั LHRHa ใช้วิธี double–antibody radio–immunoassay 
(Uekama et al., 1989) ซ่ึงใชว้ดัในหนูท่ีทดลองและยงัไม่มีรายงานวา่มีการใชใ้นปลามาก่อน ในขณะที่การ
วดัระดับเอสตราไดออลสามารถใช้ชุดส าเร็จรูป Architect® และใช้วิธีวดัแบบ chemiluminescent 
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microparticle immunoessay ซ่ึงมีรายงานวา่ใชว้ดัระดบัเอสตราไดออลในปลานิล (วฒันะ และคณะ, 2551) 
และปลา snapper (Pagrus auratus) (Pankhurst and Carragher,  1992) นอกจากน้ีการศึกษาคร้ังน้ีไดท้ดลอง
ในช่วงก่อนฤดูผสมพนัธ์ุวางไข่ ซ่ึงเซลล์สืบพนัธ์ุของปลากดแกว้ยงัอยู่ในระยะเร่ิมตน้พฒันา และสมองส่วน   
ไฮโปทาลามสั (hypothalamus) ยงัสร้างฮอร์โมน GnRH ไดใ้นปริมาณนอ้ยอยู ่ปริมาณเอสตราไดออลซ่ึงเป็น
ผลจาก GnRH จึงมีปริมาณนอ้ยตามไปดว้ย จึงมีผลนอ้ยมากต่อปริมาณเอสตราไดออลท่ีเป็นผลจาก LHRHa ท่ี
ฉีดกระตุน้ นอกจากน้ีปลาทดลองท่ีใชใ้นคร้ังน้ี ทั้งชุดท่ีฉีดฮอร์โมนในรูประบบน าส่งและชุดควบคุม เป็นปลา
รุ่นเดียวกนั มีความยาวและน ้ าหนกัไม่แตกต่างกนั และมีระดบัเอสตราไดออลก่อนฉีดกระตุน้ไม่แตกต่างกนั 
(p>0.05) ปลาทั้ง 2 ชุดจึงมีความสมบูรณ์เพศอยู่ในระดบัเดียวกนั ดงันั้นความแตกต่างของระดบัเอสตรา     
ไดออลในปลา 2 ชุดการทดลอง จะเป็นผลมาจากการใหฮ้อร์โมนในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัเป็นหลกั 

ผลของฮอร์โมนในรูปสารประกอบเชิงซ้อนไซโคลเด็กซ์ตริน ส่งผลให้ระดบัเอสตราได 
ออลในพลาสมาของปลาชุดท่ีฉีดฮอร์โมนมากกวา่ปลาชุดควบคุมเพียงระยะเวลาเดียวคือท่ี 6 ชม. ในขณะท่ี
ระยะเวลาอ่ืนๆ ท่ีเหลือไม่มีความแตกต่างกนั แสดงให้เห็นวา่การออกฤทธ์ิแบบเน่ินนานของฮอร์โมนมีระดบัต ่า 
สัณนิษฐานวา่เกิดจาก (1) ปริมาณฮอร์โมน LHRHa ท่ีใชใ้นอตัรา 50 ไมโครกรัม/นน.ปลา 1 กก. นั้นต ่าเกินไป 
เม่ือเทียบกบัการทดลองในปลากะพงขาว (Almendras et al., 1988) ปลา Herring (Clupea harengus) 
(Carolsfeld et al., 1988) และปลา Greenback flounder (Rhombosolea tapirina) (Lim et al., 2004) ท่ีมีการ
ทดลองใชร้ะบบน าส่งฮอร์โมน LHRHa แบบฮอร์โมนเม็ด (hormone pellet) และมีความเขม้ขน้ฮอร์โมนอยู่
ในช่วง 100–1,006 ไมโครกรัม/นน.ปลา 1 กก. ในขณะท่ีการทดลองน้ีท่ีใช้ความเขม้ขน้ฮอร์โมนเพียง 50 
ไมโครกรัม/นน.ปลา 1 กก. จึงท าให้ฮอร์โมนถูกปล่อยออกจากระบบในช่วงเวลาแรกจนเกือบหมด ส่งผลให้
ฮอร์โมนช่วงระยะหลงัๆ ถูกปลดปล่อยออกมานอ้ยมาก จนท าให้ระดบัฮอร์โมนในปลา 2 ชุดการทดลองไม่
แตกต่างกัน (2) การประยุกต์วิธีการมาใช้ในปลากดแกว้อาจยงัไม่เหมาะสม จนท าให้ระบบน าส่งมี
ประสิทธิภาพออกฤทธ์ิเน่ินนานต ่า ซ่ึงการปลดปล่อยฮอร์โมนออกจากสารประกอบเชิงซ้อนไซโคลเด็กซ์
ตริน ในระดบัสูงหรือต ่านั้นข้ึนอยูก่บัปฏิกิริยาระหวา่งฮอร์โมนและระบบน าส่ง (drug–vehicle interaction) 
ความสามารถในการละลาย และขนาดของฮอร์โมนในระบบน าส่ง ซ่ึงตอ้งพฒันาวิธีการและองคป์ระกอบ
ให้มีความเหมาะสมกบัปลาต่อไป และ (3) เกิดจากกลไก dopaminergic inhibition  ซ่ึงพบในปลาหลายชนิด 
โดยกลไกน้ีเกิดข้ึนเม่ือมีระดบัฮอร์โมน LHRHa สูงในกระแสโลหิต ท าให้สมองสร้างสาร dopamine  ซ่ึงมีฤทธ์ิ
ยบัย ั้งการออกฤทธ์ิของฮอร์โมน LHRHa (Levavi–Sivan et al., 2003) ส่งผลให้ระดบัเอสตราไดออลของปลา
ชุดท่ีใชฮ้อร์โมนในรูปแบบระบบน าส่งลดลงจนไม่มีความแตกต่างจากปลาชุดควบคุม 

อยา่งไรก็ตาม ผลของฮอร์โมนในรูปสารประกอบเชิงซ้อนไซโคลเด็กซ์ตรินมีผลต่อการพฒันา
ของไข่ปลากดแกว้ โดยปลาในชุดท่ีฉีดฮอร์โมนในรูประบบน าส่งมีไข่ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.3 มม. และ 
1.4 มม. ซ่ึงถือเป็นไข่ท่ีก าลงัพฒันา (Handoyo et al., 2009) มากกวา่ปลาชุดควบคุม ในขณะท่ีมีไข่ระยะตน้ท่ี
มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง ต ่ากวา่ 0.9 มม. (Handoyo et al., 2009) ในปริมาณนอ้ยกวา่ปลาชุดควบคุม การท่ีปลาใน
ชุดท่ีฉีดฮอร์โมนแบบระบบน าส่งมีไข่ในระยะก าลงัพฒันามากกว่าปลาชุดควบคุม อาจสะทอ้นให้เห็น
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ว่าฮอร์โมน LHRHa อาจมีการออกฤทธ์ิแบบเน่ินนานท่ีระดบัหน่ึง แต่ไม่สามารถตรวจสอบความแตกต่าง
ระหวา่งชุดการทดลองไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
จากการทดลองใช้สารประกอบเชิงซ้อนไซโคลเด็กซ์ตรินเป็นระบบน าส่งฮอร์โมน LHRHa 

เพื่อใหเ้กิดการออกฤทธ์ิแบบเน่ินนานในปลากดแกว้ พบวา่ระดบัฮอร์โมนเอสตราไดออล ซ่ึงเป็นผลทางออ้ม
จากฮอร์โมน LHRHa ใหผ้ลไม่ชดัเจน แต่การใหฮ้อร์โมนในรูปแบบน าส่งน้ีมีผลให้ไข่ปลากดแกว้มีการเจริญ
มากกวา่ปลาในชุดควบคุม ดงันั้นจึงควรมีการด าเนินการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เช่น (1) การคน้ควา้
และพฒันาวธีิการวดัระดบัฮอร์โมน LHRHa ในพลาสมาปลา เพื่อน าไปใชว้ดัระดบั LHRHa โดยตรง (2) การ
ปรับปรุงการท าสารประกอบเชิงซ้อนและระบบน าส่งฮอร์โมน เช่น การใช้สารประกอบชนิดอ่ืนที่ท  าให้
ฮอร์โมนออกฤทธ์ิเน่ินนานมากข้ึน (3) การเพิ่มปริมาณฮอร์โมน LHRHa และ (4) ท าระบบน าส่งสาร 
dopamine antagonist ควบคู่ไปกบัระบบน าส่งฮอร์โมน LHRHa เพื่อลดผลกระทบจาก dopaminergic 
inhibition 
 

ค าขอบคุณ 
 

โครงการวิจยัน้ีด าเนินการภายใตง้บประมาณปกติของกรมประมง ในส่วนกิจกรรมพฒันาการ
เพาะเล้ียงและปรับปรุงพนัธ์ุ รหสัทะเบียนวจิยัท่ี 50–0600–50019 

คณะผูว้จิยัขอขอบคุณผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตวน์ ้า ท่ีให้การสนบัสนุน
โครงการวจิยัน้ี และขอขอบคุณศูนยว์ิจยัและทดสอบพนัธ์ุสัตวน์ ้ าอุตรดิตถ์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ปลากดแกว้  
อุปกรณ์ และสถานท่ีในการด าเนินการทดลอง 

สุดทา้ยขอขอบคุณคณะกรรมการวิชาการของสถาบนัวิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตวน์ ้ า ท่ี
กรุณาตรวจแกไ้ขตน้ฉบบั 
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