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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกุ้งก้ามกรามในบ่อเลี้ยงของ
เกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี-พีซีอาร์ (RAPD-PCR) พบกุ้งก้ามกราม
(Macrobrachium rosenbergii de Man) มีทั้งหมด 3 ลักษณะ ได้แก่ กุ้งก้ามกรามก้ามฟ้า (MrB) กุ้งก้ามกราม
ก้ามทอง (MrG) และกุ้งก้ามกรามจิ๊กโก๋ (MrJ) สกัดดีเอ็นเอจากกล้ามเนื้อกุ้งแต่ละตัวด้วยวิธี phenol: chloroform
proteinase K และคัดเลือกไพรเมอร์ที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ โดยใช้ไพรเมอร์ที่มีขนาด 10-12 นิวคลีโอ
ไทด์จํานวน 8 ชนิด พบไพรเมอร์ 2 ชนิด คือ OPA03 และ OPA07A สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้ และผลการทํา
RAPD-PCR ด้วยไพรเมอร์ทั้งสองชนิดของกุ้งก้ามกรามทั้ง 3 ลักษณะพบแถบดีเอ็นเอมีจํานวน 41 แถบ ที่มีขนาด
อยู่ในช่วง 250-2000 คู่เบส โดยเป็นแถบดีเอ็นเอที่แสดงความหลากหลาย (polymorphic band) จํานวน 29
แถบ คิดเป็น 70.73 เปอร์เซ็นต์ และพบแถบดีเอ็นเอที่ไม่แสดงความหลากหลาย (monomorphic band) จํานวน
12 แถบ คิดเป็น 29.27 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนํารูปแบบ RAPD-PCR มาสร้าง UPGMA dendrogram โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป NTSYSpc version 2.11x พบว่าสามารถแบ่งความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ โดยกลุ่มที่ 1
เป็นกุ้งฝอย (M. lanchesteri de Man) ซึ่งเป็นตัวเปรียบเทียบที่สามารถแยกออกจาก M. rosenbergii อย่าง
ชัดเจน กลุ่มที่ 2 เป็นกุ้งก้ามกรามทั้งหมด (M. rosenbergii; MrB, MrG และ MrJ) สามารถแยกได้สองกลุ่มย่อย กลุ่ม
ย่อยที่ 1 ประกอบด้วย MrJ เพียงลักษณะเดียวเท่านั้นกลุ่มย่อยที่ 2 ประกอบด้วย MrB และ MrG ซึ่งทั้งสองกลุ่มใหญ่
และสองกลุ่มย่อยของกลุ่มที่ 2 มีค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือนเท่ากับ 52.00 และ 67.50 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แสดง
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Research

ให้เห็นว่ากุ้งก้ามกรามในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ที่นํามาศึกษาในครั้งนี้มีความแตกต่างทางพันธุกรรม
ซึ่งจากข้อมูลนี้จะเป็นแนวทางนําไปสู่การคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ์ การอนุรักษ์และการจัดการพ่อแม่พันธุ์ของ
กุ้งก้ามกรามที่จะใช้ในการเพาะเลี้ยงเพื่อการค้าต่อไป
ABSTRACT
The objective of this research was to investigate genetic diversity of giant freshwater
prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man) on farm in Kalasin province using RAPD-PCR
technique. M. rosenbergii was found 3 characteristics such as: giant freshwater prawn blue claws
(MrB), giant freshwater prawn gold claws (MrG) and giant freshwater prawn dwarfism (MrJ).
Genomic DNA was extracted from the muscle of each individual of specimens with phenol:
chloroform proteinase K method and screened appropriate oligonucleotide primers for
amplification using 8 oligonucleotide primers, 10-12 base nucleotide length. The results showed
that primer OPA03 and OPA07A were able to amplify the DNA in RAPD-PCR reaction. For RAPDPCR of these 2 primers of all M. rosenbergii showed 41 bands within sizes of 250-2000 bp. DNA
fingerprints showed 29 polymorphic bands (70.73%) and 12 monomorphic bands (29.27%). The
UPGMA dendrogram of RAPD-PCR pattern, constructed using NTSYSpc version 2.11x gave 2
groups of genetic relationships. Group 1 composed of (M. lanchesteri de Man) which separated
clearly from group 2. Group 2 consisted of all M. rosenbergii (MrB, MrG and MrJ) which can be
divided into 2 subgroups: subgroup 1 was only giant freshwater prawn dwarfism (MrJ) and
subgroup 2 consisted of giant freshwater prawn blue claws (MrB) and giant freshwater prawn
gold claws (MrG). The similarity coefficient between 2 groups and subgroups of group 2 exhibited
approximately 52.00 and 67.50 percentages, respectively. This study showed different genetic
diversity of M. rosenbergii farmed in Kalasin province. This information will benefit screening,
breeding, conservation and broodstock management for desirable trait of commercial giant
freshwater prawn in near future.
คําสําคัญ: กุ้งก้ามกราม ความหลากหลายทางพันธุกรรม ดีเอ็นเอ อาร์เอพีดี-พีซีอาร์
Keywords: Macrobrachium rosenbergii de Man, Giant freshwater prawn, Genetic diversity, DNA,
Random Amplified Polymorphic DNA-Polymerase Chain Reaction (RAPD-PCR)

บทนํา
กุ้งก้ามกรามจัดเป็นกุ้งน้ําจืดชนิดหนึ่งที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุด มีชื่อสามัญว่า Giant freshwater prawn และ
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Macrobrachium rosenbergii de

Man) จัดอยู่ชั้น (class) Malacostraca อันดับ (order)
Decapada วงศ์ (family) Palaemonidae (Nandlal
and Pickering, 2005) ลักษณะทั่วไปส่วนหัวและอกจะ
ปกคลุมด้วยเปลือกชิ้นเดียวกัน ลําตัวมีลักษณะเป็นปล้อง

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 44 เล่มที่ 2

จํานวน 6 ปล้อง กรีมีรูปโค้งขึ้นมีลักษณะหยักเป็นฟัน
เลื่อย ด้านบนมีจํานวน 13-16 ซี่ ด้านล่างมีจํานวน 10-14
ซี่ โคนกรีกว้างและหนา ส่วนบริเวณปรายกรียาวแหลม
แผ่นฐานหนวดคู่ที่ 2 เปลือกคลุมหัวมีหนามเล็กๆ ทั่วไป
ใต้ตามีหนามเล็กๆ 2 อัน มีหนวดสองคู่ หนวดคู่ที่ 1 ส่วน
ของโคนหนวดหนา แบ่งออกเป็น 3 ข้อปล้อง โดยปล้องที่
3 แยกออกเป็นสองเส้น หนวดคู่ ที่ 2 ซึ่งยาวกว่าหนวดคู่ที่
1 ส่วนโคนหนวดแบ่งออกเป็น 5 ข้อปล้อง แขนงอันนอกมี
ลักษณะเป็นแผ่นบางคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เรียกว่าแผ่น
ฐานหนวด (ประจวบ, 2525) ขาเดินมี 5 คู่ ขาว่ายน้ํา มี 5
คู่ ส่วนแพนหางมีลักษณะแหลมตรงปลายด้านข้างแยก
เป็นแพนสองแพน ช่วยในการว่ายน้ําควบคุมทิศทางในการ
เคลื่อนไหว กุ้งก้ามกรามมีลักษณะพิเศษตามชื่อ คือ เพศผู้
จะมีขาเดินคู่ที่ 2 ขนาดใหญ่และยาวกว่าคู่อื่นๆ มาก ซึ่ง
เรียกว่า “ก้าม”ก้ามยาวมีสีฟ้าหรือน้ําเงิน ตลอดทั้งก้ามมี
ปุ่ มตะปุ่ มตะป่ํ า มี เปลื อกสี เขี ยวอมฟ้ าหรื อน้ํ าเงิ น กุ้ ง
ก้ามกรามเป็นกุ้งน้ําจืดแต่ว่างไข่ในน้ําเค็มหรือน้ํากร่อย
เมื่อฟักเป็นตัวอ่อนหรือลูกกุ้ง จะต้องอาศัยอยู่ในน้ํากร่อย
ระยะหนึ่งตามธรรมชาติ มีชื่อเรียกที่ต่างออกไปมากมาย
เช่น กุ้งแห กุ้งใหญ่ กุ้งแม่น้ํา กุ้งหลวง และกุ้งก้ามเกลี้ยง
ขณะที่กุ้งตัวเมียที่มีขนาดลําตัวเล็กกว่า เรียกกุ้งนาง กุ้ง
ชนิดนี้มีถิ่นกําเนิดอยู่ในเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย บังคลา
เทศ ไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย พม่า
เวียดนาม เขมร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ตลอดจน
ทางเหนือของหมู่เกาะโอเชียเนีย และทางตะวันตกของหมู่
เกาะแปซิ ฟิ ก แต่ ใ นปั จ จุ บั น ได้ ถู ก นํ า ไปเลี้ ย งอย่ า ง
แพร่หลายในภูมิภาคอื่นที่มีภูมิอากาศแบบเขตร้อน เช่น ทิศ
เหนือและใต้ของอเมริกา อเมริกันซามัว ฮาวายหมู่เกาะตาฮิติ
นิวแคลิโดเนีย และแม้กระทั่งนิวซีแลนด์ (Nandlal and
Pickering, 2005) กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งที่นิยมใช้ปรุงเป็น
อาหารหลายอย่างเช่น ต้มยํา เผา หรือทอด มีรสชาติดี
และเป็ น ที่ นิ ย มบริ โ ภคของบุ ค คลทั่ ว ไปทั้ ง ในและ
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ต่างประเทศ เนื่องจากเนื้อแน่นและมีปริมาณมาก ซึ่งใน
ปัจจุบันยังนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์น้ําสวยงามอีกด้วย และ
ความต้องการบริโภคกุ้งก้ามกรามมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ตามจํานวนของประชากรที่เพิ่ม จากปริมาณการส่งออก
กุ้งของประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2558 มากถึง
11,585 ตัน มูลค่า 3,877 ล้านบาท (กลุ่มวิเคราะห์์
การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ, 2558) และจาก
ข้อมูลทางสถิติปี 2551-2555 ของกรมประมงพบว่า
ปริมาณกุ้งกรามก้ามที่จับในแหล่งน้ําธรรมชาติมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างมาก (กลุ่มงานวิจัยและวิเคราะห์สถิติประมง,
2557) เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น การสร้างเขื่อนกั้นน้ําทํา
ให้กุ้งไม่สามารถอพยพไปวางไข่ในบริเวณปากแม่น้ําได้ การ
ทํ าการประมงมากเกิ นกํ าลั งผลิ ตตามธรรมชาติ ปั ญหา
มลภาวะเป็นพิษของสิ่งแวดล้อม เช่น การเน่าเสียของแม่น้ํา
ลําคลอง และการทํ าการประมงอย่ างไม่ถู กวิ ธี ปั จจุ บั น
หน่ ว ยงานของกรมประมงและฟาร์ ม เอกชนสามารถ
เพาะพันธุ์กุ้งชนิดนี้ได้จึงทําให้มีผู้เลี้ยงกุ้งชนิดนี้กันอย่าง
แพร่หลาย และยังสามารถเพาะพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี จึงเป็น
อาชีพที่ทํารายได้ดีให้แก่เกษตรกร แต่การเพาะพันธุ์กุ้ง
ก้ามกรามให้ประสบผลสําเร็จนั้นต้องอาศัยทักษะ ความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ พร้อมทั้งการดูแลเอาใจใส่
ให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี เทคนิคการเพาะพันธุ์ของฟาร์ม
แต่ ละแห่ งอาจแตกต่ างกั น ทํ าให้ เกษตรกรผู้ เลี้ ยงกุ้ ง
ก้ามกรามจําเป็นต้องทราบลักษณะของพันธุ์กุ้งที่มีคุณภาพ
ดีจากฟาร์มเพาะลูกพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกกุ้งที่มีคุณภาพดีและ
เลี้ยงให้ผลผลิตสูงได้ผลตอบแทนคุ้มค่า จังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นอีกจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่เกษตรกรมีการเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามเพื่อการค้าจํานวนมาก โดยส่วนมากจะนิยมเลี้ยง
กันในแถวอําเภอยางตลาดและอําเภอใกล้เคียง มีจํานวน
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามประมาณ 1,295 ราย แบ่งเป็นพื้นที่
การเลี้ยง 6,220 ไร่ (สํานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์,
2556) เนื่ องจากมี แหล่ งน้ํ าที่ อุ ดมสมบู รณ์ ได้ รั บน้ํ าจาก
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เขื่ อนลํ าปาว สภาพแวดล้ อมเหมาะสมต่ อการเลี้ ยงกุ้ ง
ก้ามกราม อีกทั้งแรงงานในจังหวัดมีจํานวนมากสามารถหา
ได้ง่ายและราคาค่าจ้างแรงงานค่อนข้างถูก สามารถผลิตกุ้ง
ก้ามกรามป้อนให้กับผู้บริโภคได้มากกว่า 10,000 ตัน/ปี
(สํานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์, 2556)
ปั จจุ บั นการเพาะเลี้ ยงกุ้ งก้ ามกรามประสบ
ปั ญ หาผลผลิ ต ต่ํ า แม้ ว่ า จะมี ก ารขยายตั ว ของการ
เพาะเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าน่าจะเกิดจากความ
เสื่อมโทรมของพันธุกรรม และการผสมเลือดชิดทําให้กุ้งมี
อัตราการเจริญเติบโตลดลง ข้อมูลด้านพันธุกรรมของกุ้ง
ก้ามกรามเป็นดัชนีบ่งชี้ ความหลากหลายของลักษณะที่
เกี่ยวของกับการเจริญพันธุ์ และการรอดตาย จึงมีความ
จําเป็นในการคัดเลือกพันธุ์ ลักษณะที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
เช่ นการเจริ ญเติบโต และความต้ านทานโรค (กั ณ ฑรี ย์
เจริญทวี, 2550) เพื่อ นํามาใช้ในการอนุรักษ์ปรับปรุง
พันธุ์และการจัดการพ่อแม่พันธุ์เพื่อให้ได้ลูกกุ้งที่มีคุณภาพ
และป้องกันการผสมเลือดชิด (อุทัยรัตน์, 2543) ลายพิมพ์
ดีเอ็นเอเป็นเครื่องหมายในการบ่งบอกความแตกต่างของ
สิ่ งมี ชีวิ ต โดยสิ่งมี ชี วิตแต่ ละชนิดแต่ ละสายพั นธุ์ มี การ
จัดเรียงตัวของนิวคลีโอไทด์ในโมเลกุลของดีเอ็นเอที่เป็น
เอกลั ก ษณ์ จึ ง ทํ า ให้ สิ่ ง มี ชี วิ ต มี ค วามแตกต่ า งกั น
การศึ ก ษาทางด้ า นดี เ อ็ น เอของกุ้ ง ก้ า มกรามนั บ ว่ า มี
ความสํ าคั ญมาก โดยเฉพาะกุ้ งก้ ามกรามที่ มี ลั กษณะ
ภายนอกคล้ายคลึงกัน อัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกัน
ซึ่งยากต่อการจัดจํ าแนกด้วยลักษณะภายนอก เทคนิค
RAPD-PCR เป็นเทคนิคที่ใช้ไพรเมอร์ที่เป็นโอลิโกนิวคลีโอ
ไทด์ที่มีลําดับเบสสายสั้นๆ เพียง 8-10 คู่เบสโดยให้จับกับ
สายดีเอ็นเอแบบสุ่ม เป็นเทคนิคที่สะดวกขั้นตอนในการ
ทํ าการทดลองรวดเร็ วและง่ าย เสี ยค่ าใช้ จ่ ายน้ อย ไม่
จําเป็นต้องทราบลําดับเบสมาก่อน สามารถจําแนกความ
แตกต่างของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ รวมทั้งใช้
ในการตรวจสอบความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรมใน
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ระดับสูงของสิ่งมีชีวิต (อุทัยรัตน์, 2543) และให้ผลดีใน
การตรวจสอบความใกล้ชิดของสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม และ
เทคนิคดังกล่ าวยั งมีการนํามาศึ กษาความแตกต่างของ
กุ้ ง ส กุ ล Macrobrachium ห ล า ย ช นิ ด เ ช่ น M.
amazonicum, M. jelskii และ M. brasiliense (Guerra
et al., 2010) และศึกษาในสกุล Penaeus อาทิเช่น P.
monodon, P. vannamei, P. stylirostris และ P.
semisulcatus (Chatterjee et al., 2013; Sakaew et
al., 2013; Aubert and Lightner, 2000; Niamaimadi
et al., 2010) ดังนั้นเทคนิค RAPD-PCR จึงเหมาะสมที่จะ
นํามาศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของกุ้งก้ามกราม
ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ์การ
อนุรักษ์ และการจัดการพ่อแม่พันธุ์ของกุ้งก้ามกรามที่จะ
ใช้ในการเพาะเลี้ยงให้ได้สายพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อการค้า
ต่อไป

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. การเก็บตัวอย่างและศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา
ภายนอกของกุ้งก้ามกราม
การเก็บตัวอย่างกุ้งก้ามกรามจากฟาร์มแบบสุ่ม
ในเขตพื้ น ที่ อํ า เภอยางตลาด จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เก็ บ
ตัวอย่างใส่ภาชนะหรือกล่องโฟม แล้วนําตัวอย่างที่ได้มา
ทําความสะอาด เพื่ อศึ กษาลั กษณะทางสั ณฐานวิทยา
ภายนอกของกุ้งก้ามกรามดัดแปลงตามวิธีของประจวบ
(ประจวบ, 2525) โดยทําการแยกเพศและศึกษาจาก
ลักษณะเด่นทางสัณฐานวิทยาของกุ้งก้ามกราม ได้แก่
ลักษณะของกรี เปลือกหุ้มตัว หนวดคู่ที่ 2 ขาเดิน ลําตัว
หาง และแพนหาง (uropod) เก็บเนื้อเยื่อกุ้งใส่หลอดไม
โครเซนติฟิวจ์และเก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสเพื่อ
นําไปสกัดดีเอ็นเอต่อไป
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2. การสกัดดีเอ็นเอ (DNA extraction)
นําเนื้อเยื่อกุ้งก้ามกรามมาสกัดดีเอ็นเอโดยทํา
การตัดเนื้อเยื่อจากหลอดที่เก็บเนื้อเยื่อตัวอย่างไว้แล้ว
ประมาณ 1 cm3 เติม lysis buffer 500 μl แล้วเติม
proteinase K (10 mg/ml) 10 μl นําไป incubated
ที่ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เติม RNase A
(100 μg/μl) 5 μl incubated ที่ 37 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนํามาตกตะกอนโปรตีนโดย
เติม phenol : chloroform : isoamyl alcohol (25
: 24 : 1) ปริมาตร 500 μl พลิกหลอดกลับไปมาเป็น
เวลา 5-10 นาที นํ า ไปปั่ น เหวี่ ย งที่ อุ ณ หภู มิ 4 องศา
เซลเซียสความเร็ว 12,000 rpm เป็นเวลา 10 นาที ดูด
ของเหลวใสที่ อ ยู่ ชั้ น บนใส่ ห ลอดใหม่ จากนั้ น เติ ม
chloroform : isoamyl alcohol (24 : 1) ปริมาตร
500 μl กลับหลอดไปมาเป็นเวลา 10 นาที นําไปปั่น
เหวี่ยงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ความเร็ว 12,000
rpm เป็นเวลา 10 นาที ดูดเอาของเหลวใสที่อยู่ชั้นบน
ไปใส่หลอดใหม่ จากนั้ นนํามาตกตะกอนดีเอ็ นเอโดย
เติม 3M sodium acetate ปริมาตร 1 ใน 10 เท่า
และเติม absolute ethanol (ที่เย็น) ปริมาตร 2 เท่า
ของปริมาตรรวม กลับหลอดไปมาให้ผสมกันดี นําตั้งทิ้ง
ไว้ ใ นที่ เ ย็ น จั ด ประมาณ 45-60 นาที แล้ ว นํ า ไปปั่ น
เหวี่ย งที่อุณ หภูมิ 4 องศาเซลเซี ยสความเร็ ว 12,000
rpm เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นล้างตะกอนดีเอ็นเอ
ด้ ว ยเอทานอลความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็ น ต์ ปริม าตร
500 μl นําไปปั่นเหวี่ยงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ความเร็ว 12,000 rpm เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นดูด
ของเหลวส่ ว นบนทิ้ ง หมดแล้ ว ล้ า งซ้ํ า ด้ ว ยเอทานอล
ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 500 μl อีกครั้ง
นําไปปั่นเหวี่ยงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสความเร็ว
12,000 rpm เป็นเวลา 10 นาที ดูดของเหลวทิ้งแล้ว
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ปล่ อ ยให้ ต ะกอนดี เ อ็ น เอแห้ ง โดยตั้ ง หลอดทิ้ ง ไว้ ที่
อุณหภูมิห้อง ทําการละลายตะกอนดีเอ็นเอโดยเติม TE
buffer ปริมาตร 50-100 μl หากตะกอนดีเอ็นเอไม่
ละลายให้นํา DNA solution ไป incubated ที่ 37
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ตะกอนดี
เอ็นเอละลายได้ดียิ่งขึ้น แล้วทําการตรวจสอบคุณภาพดี
เอ็นเอที่สกัดได้โดยวิธี agarose gel electrophoresis
แ ล ะ วั ด ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง ดี เ อ็ น เ อ ด้ ว ย UV
spectrophotometry ที่ความยาวคลื่น 260 และ 280
นาโนเมตร
3. การตรวจสอบดีเอ็นเอโดยเทคนิค RAPD-PCR
นํา genomic DNA ของกุ้งก้ามกรามที่ได้มา
คัดเลือกไพรเมอร์โดยใช้ไพรเมอร์แบบสุ่ม 8 ชนิด ได้แก่
UBC122, OPA01, OPA03, OPA04, OPA05, OPA07,
OPA07A และ OPA10 (ตารางที่ 1) ปฏิกิริยาในปริมาตร
25 ไมโครลิตร ที่ประกอบด้วย distilled water, 1X
buffer, 2 mM MgCl2, 0.2 mM dNTP, 0.8 μM
primer, 0.05 unit Taq DNA polymerase และ 50
ng/μl ของ genomic DNA โดยเครื่อง PCR
(polymerase chain reaction, Biometra® รุ่น
TGRADIENT) โดยทําการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยใช้
อุณหภูมิ initial denaturation ที่ 94 องศาเซลเซียส
นาน 3 นาที ตามด้วย 40 รอบของ denaturation ที่ 94
องศาเซลเซียส นาน 10 วินาที annealing ที่ 36 องศา
เซลเซียส นาน 45 วินาที และ extension ที่ 72 องศา
เซลเซียส นาน 90 วินาที และ final extension ที่ 72
องศาเซลเซียส นาน 5 นาที นําผลผลิตของปฏิกิริยา PCR
มาทําการตรวจสอบขนาดดีเอ็นเอโดยเทคนิค agarose
gel electrophoresis โดยใช้ agarose gel ที่มีความ
เข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนําไพรเมอร์ที่สามารถเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอแบบสุ่มได้ไปทําการทดลองต่อไป
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ตารรางที่ 1 ชนิดและลําดับเบสของไพพรเมอร์ที่ใช้ในการรเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของกุ
น
้งก้ามกรราม
Priimers name
Sequencee (5'→3')
UBC122
GTAGACGAGAGC
OPA01
CAGGCCCCTTC
OPA03
AGTCAAGCCAC
OPA04
AATCGGGCTG
OPA05
AGGGGGTCTTG
OPA07
GAAACGGGTG
OPA07A
GGTGAACGCAG
OPA10
GTGATTCGCAG
4. การวิ
ก เคราะห์รูปแแบบโมเลกุลดีเอ็นเอด้วยโปรแกรรม
NTTSYSpc versionn 2.11x
เปรียบเทียยบความแตกต่างททางพันธุกรรม โดดย
อ่านแถบดี
น
เอ็นเอที่ปปรากฏแล้วบันทึกข้
ก อมูล โดยกําหนนด
เลขขสัญลักษณ์ 1 เท่ากับการเกิดแถบดี
แ เอ็นเอ และ 0
เท่ากั
า บการไม่เกิดแถบดีเอ็นเอ หรือไมม่มีตําแหน่งดีเอ็นเอ
เ
เดียวกั
ย นนั้น วิเคราะะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกักับการเกิด หรือไม่
ไ
เกิดแถบดี
ด
เอ็นเอ เพื่ออหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดดย
โดยยวิธี UPGMA ด้วยโปรแกรม NTTSYS-pc versioon
2.11x เพื่อสร้างเป็น dendrogram ด้วยการทํา clusteer
anaalysis

ผลลการวิจัยและออภิปรายผล
1. ผลการเก็บตัววอย่างและศึกษาลั
ษ กษณะสัณฐาาน
วิทยาภายนอกของกกุ้งก้ามกราม
จากการศึกกษาลักษณะสัณฐานวิ
ฐ ทยาภายนออก
ขอ งกุ้ ง ก้ า มกราม ดั ด แปลงตาม วิ ธี ข องประจว บ
(ปรระจวบ, 2525) สามารถจําแนกลักษณะเด่นตาาม
ควาามแตกต่างด้านขขนาดและสัณฐานนวิทยา ขนาดขออง
กุ้งก้กามกรามมีข้อแตตกต่างตรงที่ กุ้งเพศผู้มีขนาดใหญ่
กว่ าเพศเมี
า
ย มาก สสามารถจั ด จํ า แนนกลั ก ษณะของก้กุ้ ง
ก้ามกรามได้
ม
ทั้งหมด 3 ลักษณะ ดังนี้
ก
1. กุ้งก้ามกกรามก้ามฟ้า (MrrB) ลักษณะเด่น กรี
ยาววส่วนของหัวและอกอยู่รวมกันมีขนาดใหญ่
น
มีเปลือกสี
ก

เขี ยวอมฟ้าหรื
า อม่ วง ก้ามยาวใหญ่มีม่วงเข้ม ตลอดทั้ ง
ก้ า มมี ห น ามแหลมเรี ย ง กระจั ด กระจา ยลั ก ษณะ
โ า อัตราการเจจริญเติบโตไม่สม่ําเสมอ กิน
เจริญเติบโตช้
อาหารเก่ง (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 กุ้งก้ามกกรามก้ามฟ้า (MrBB)
22. กุ้งก้ามกรามก้้ามทอง (MrG) ลักษณะเด่น
ส่วนของหััวและอกอยู่รวมกกันมีขนาดเล็กมีเปลื
เ อกสีน้ํา
เงินอมเหลืลือง ก้ามเล็กปลายก้ามมีสีเหลืองททอง ตลอด
ทั้งก้ามมีหนามแหลมเรี
น
ยงกกระจัดกระจายลักษณะเลี
ก
้ ยง
ง่าย เจริญเติบโตเร็ว มีอัตราการเจริ
ร
ญเติบโตตสม่ําเสมอ
ตลอดทั้งบ่อ (รูปที่ 2)
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รูปที่ 2 กุ้งก้ามกรามก้ามทอง (MrG)
3. กุ้งกก้ามกรามจิ๊กโก๋ (MrJ) มีลักษณะแคระ
แกร็น ลักษณะเเด่น ลําตัวขนาดเเล็ก มีเปลือกสีเขียวอม
ฟ้าหรือม่วงก้ามมเล็กมีสีม่วงเข้ม ตลอดทั้งก้ามมีหนาม
ห
แหลมเรี ย งกรระจั ด กระจาย ลั ก ษณะเลี้ ย งง่
ง าย
เจริญเติบโตช้า ขนาดตัวเล็ก อัตราการเจริ
ต
ญเติบโตไม่
บ
สม่ําเสมอ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 กุ้งก้ามกรามมจิ๊กโก๋ (MrJ)
2. ผลการสกัดดีเอ็นเอ
ดี เ อ็ น เอที่ ส กั ด ได้ จ าก เนื้ อ เยื่ อ กุ้ ง ก้ า ม กราม
gel
เมื่ อ นํ า มาตรวจจคุ ณ ภาพด้ ว ยวิ ธีธี agarose
electrophoresiis ความเข้มข้น 0.8
0
เปอร์เซ็นต์ พบ
ดีเอ็นเอที่ได้มีคุณภาพดีมีการปนนเปื้อนของอาร์เอ็
เ นเอ
ม
และการแตกหักกน้อย เนื่องจากใชช้ตัวอย่างกุ้งก้ามกราม
ที่นํามาสกัดมีคววามสดทําให้ได้ปริ
ป มาณดีเอ็นเอจํานวน
มาก และเมื่ ออทํ า วั ด ค่ า ดู ด ก ลื น แสงด้ ว ยวิ ธีธี UV
spectrophotometer อัตราสส่วนระหว่างค่าดูดกลื
ด น
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แสงที่ OD260/OD280 nm
m ดีเอ็นเอที่ได้มีค่าอยู่ในช่วง
ณโปรตีนเพียงเล็กน้
ก อย
1.5-1.88 แสดงถึงปริมาณ
3. ผลกการวิเคราะห์ดีเอ็นเอโดยเทคนิค RAPD-PCR
จากการคัดเลืลื อกหา RAPD
ไพรเมอร์ ที่
เหมาะสมจากไพรเมอร์ขนาด 10-12 นิวคลีโอไทด์ จํานวน
8 ไพรเมอร์ พบว่ามี 2 ไพรเมอร์ ได้แก่ OPA03 และ
ที่ สามารรถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้ แต่ มี
OPA077A
รายงาานการศึ ก ษาพบบว่ า มี ไ พรเมอร์ ทีท่ี ส ามารถเพิ่ ม
ปริ ม า ณดี เ อ็ น เอของ กุ้ ง ก้ า มกรามไ ด้ คื อ OPA01,
OPA033 OPA04 OPAA09 และ OPA100 (See et al.,
2008; Islam et al.,, 2014) แต่ในกการศึกษาครั้งนี้
พบว่ามีไพรเมอร์บางชนินิดเท่านั้นที่สามาารถเพิ่มปริมาณ
ดีเอ็นเอได้ และเมื่อนํามาวิเคราะห์ควาามแตกต่างทาง
ร
ามีแถบดีดีเอ็นทั้งหมด 41 แถบซึ่งมีขนาด
พันธุกรรมพบว่
อยู่ในชช่วง 250-2000 bp (ตารางที่ 2)) สอดคล้องกับ
การศึกษาของบั
ก
ณฑิตแลละคณะ (2546)) ที่ศึกษาด้วย
เทคนิค RAPD-PCR ของกุ้งก้ามกรามทีที่ศึกษาด้วยไพร
เมอร์ MR
M พบทั้งหมด 32
3 แถบ มีขนาดออยู่ในช่วง 3621122 bp มี polymoorphic band 28 แถบ และ
ก
See et al. (2008) มีขนาดอยู
ข
่ในช่วง
การศึกษาของ
250-15500 bp และแถบดีเอ็นเอที่เกิดจากทั้ง 2 ไพร
เมอร์ เป็
เ นแถบดีเอ็นเอที่เป็น polymorrphic band
ทั้งหมดด 29 แถบ คิดเป็น 70.73 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแตกต่าง
จากกุ้งกุ
ง ลาดําที่ศึกษาทัั้งหมด 9 ไพรเมมอร์ พบทั้งหมด
26 แถบ และพบที่เป็น polymorphic band
b 16 แถบ
%) (Kumar et al., 2011) ซึ่งในงานวิ
ใ
จัยชิ้นนี้
(61.5%
MrB, MrG
M และ MrJ มีค่คาแถบทั้งหมด 36,
3 30 และ 24
แถบ ตามลํ
ต าดับ และมี polymorphic band 12, 9
และ 4 แถบ คิดเป็น 33.33 30.00 และ 16.67
เปอร์เซ็ซนต์ ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งมี
ง รายละเอียด
ดังนี้
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ไพรเมอร์ OPA03 พบ RAPD pattern ของ
กุ้งก้ามกราม (MrB, MrG และ MrJ) ที่เกิดขึ้น 18 แถบ
มีขนาดอยู่ในช่วง 460-2000 bp ซึ่งมีแถบดีเอ็นเอที่
แสดง polymorphic band จํานวน 14 แถบ คิดเป็น
77.78 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) ได้แก่แถบดีเอ็นเอขนาด
500 620 680 760 890 900 950 1000 1100
1150 1190 1200 1350 และ 2000 bp ซึ่งมี
จํานวนน้อยกว่าการศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบ 21 แถบ
(Islam et al., 2014) และมีแถบดีเอ็นเอที่แสดง
monomorphic band จํานวน 4 แถบ คิดเป็น 22.22
เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ แถบดีเอ็นเอขนาด 460 580 760
และ 1700 bp โดยพบ RAPD pattern ที่มีขนาด 500
และ 680 bp ใน MrG และ MrJ เท่านั้น และแถบที่มี
ขนาด 760 และ 1200 bp พบใน MrB และ MrG แถบ
ขนาด 890 bp พบเฉพาะ MrJ และแถบขนาด 1350
bp พบเฉพาะ MrB เท่านั้น (รูปที่ 4 A)
ไพรเมอร์ OPA07A พบ RAPD pattern ของ
กุ้งก้ามกราม (MrB, MrG และ MrJ) ที่เกิดขึ้น 23 แถบ
มีขนาดอยู่ในช่วง 250-1750 bp ซึ่งมีแถบดีเอ็นเอที่
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แสดง polymorphic band จํานวน 15 แถบ คิดเป็น
65.22 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) ได้แก่ แถบดีเอ็นเอ
ขนาด 250 350 390 450 520 550 590 610
720 780 800 1200 1300 1350 และ 1500 และ
มีแถบดีเอ็นเอที่แสดง monomorphic band จํานวน
8 แถบ คิดเป็น 34.78 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ แถบดีเอ็นเอ
ขนาด 410 500 600 680 900 1000 1100 และ
1750 bp โดยพบ RAPD pattern ที่มีขนาด 520 bp
ในเฉพาะ MrB เท่านั้นและแถบขนาด 550 และ 780
bp พบใน MrB และ MrJ และพบแถบขนาด 610 และ
720 bp เฉพาะ MrG เท่านั้น แถบ 1200 และ 1500
bp พบใน MrB และ MrG และแถบขนาด 1500 bp
ยังพบใน MrJ เพศผู้อีกด้วย (รูปที่ 4 B)
จากการวิเคราะห์ความหลากหลายรูปแบบ
(polymorphism) ของดีเอ็นเอของกุ้งก้ามกรามในแต่
ละลักษณะ MrB, MrG และ MrJ พบว่าแถบดีเอ็นที่
เกิดขึ้ น ทั้งหมด 12
9
และ 4 แถบ ซึ่ง เป็น
polymorphic band 33.33 30.00 และ 16.67
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ

รูปที่ 4 แสดงขนาดและรูปแบบของแถบดีเอ็นของกุ้งก้ามกรามและกุ้งฝอย (Ml; out group) ที่ได้จากเทคนิค
RAPD-PCR ด้วยไพร์เมอร์ OPA03 (A) และ OPA07A (B)
Lane M = 100 bp DNA Ladder, Lane 1 = MrB (เพศเมีย), Lane 2 = MrB (เพศผู้), Lane 3 = MrG (เพศเมีย),
Lane 4 = MrG (เพศผู้), Lane 5 = MrJ (เพศเมีย), Lane 6 = MrJ (เพศผู้), Lane 7 = Ml (เพศเมีย),
Lane 8= Ml (เพศผู้)
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จํานวนแถบดีเอ็นเอของกุ้งก้ามกรามที่สังเคราะห์ได้

Primer

Size-range (bp)

OPA03
OPA07A
Total

460-2000
250-1750
250-2000

No. of RAPD
band
18
23
41

4. การวิเคราะห์รูปแบบโมเลกุลดีเอ็นเอด้วยโปรแกรม
NTSYSpc version 2.11x
นํ า แถบดี เ อ็ น เอของกุ้ ง ก้ า มกรามทั้ ง 3
ลักษณะ MrB, MrG และ MrJ และตัวอย่าง
เปรี ย บเที ย บ (out
group) ได้ แ ก่ กุ้ ง ฝอย
(Macrobrachium lanchesteri de Man; Ml) ที่พบ
ในแต่ ล ะไพรเมอร์ ม าวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนและ
ความสั มพั น ธ์ ท างพั น ธุ ก รรมด้ ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
NTSYSpc version 2.11x จากนั้นนําค่าที่ได้จากการ
เปรี ย บเที ย บเขี ย นแผนภู มิ ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท าง
พันธุกรรมในรูปแบบ UPGMA dendrogram พบว่า
สามารถแบ่งความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมได้เป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ โดยกลุ่มที่ 1 กุ้งฝอย (M. lanchesteri; Ml) ซึ่ง
เป็นตัวอย่างที่ใช้เปรียบเทียบ (out group) สามารถ
แยกออกจากกุ้งก้ามกราม (M. rosenbergii) ได้อย่าง
ชัดเจน กลุ่มที่ 2 กุ้งก้ามกราม (M. rosenbergii; MrB,
MrG และMrJ)สามารถแยกออกได้สองกลุ่มย่อย กลุ่ม
ย่อยที่ 1 ประกอบด้วย MrJ เพียงลักษณะเดียวเท่านั้น
กลุ่มย่อยที่ 2 เป็น MrB และ MrG ซึ่งทั้งสองกลุ่มใหญ่
และสองกลุ่มย่อยของกลุ่มที่ 2 มีค่าสัมประสิทธิ์ความ
เ ห มื อ น เ ท่ า กั บ 52.00 แ ล ะ 67.50 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์
ตามลําดับ (รูปที่ 5) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความผัน
แปรทางพันธุกรรมของกุ้งก้ามกรามในประเทศไทยและ
พม่า สามารถแบ่งประชากรจากบ่อเลี้ยงออกได้ 2 กลุ่ม
ใหญ่ โดยมีค่าดัชนีความคล้ายคลึงระหว่างกลุ่มเท่ากับ
0.65
คือ จากบ่อเลี้ยงจัง หวัดสุราษฎร์ธานี และ

Polymorphic bands
(%)
14(77.78%)
15(65.22%)
29(70.73%)

Monomorphic band
(%)
4(22.22%)
8(34.78%)
12(29.27%)

ประชากรจากบ่อเลี้ยงจังหวัดสุพรรณบุรี ระนอง และ
กาฬสินธุ์ (จอมสุดา, 2546) และจากการศึกษาลักษณะ
ทางพันธุกรรมของกุ้งก้ามกรามในประเทศมาเลเชียโดย
เทคนิค RAPD
พบว่า กุ้ง ก้า มกรามในแต่ ละพื้น ที่
แตกต่างกันสามารถแยกได้ 3 กลุ่มใหญ่ เมื่อศึกษา
ความแปรปรวนทางพั น ธุ ก รรมกุ้ ง ก้ า มกรามโดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลจาก polymorphic banding pattern
เบื้องต้นชี้ให้เห็นว่ากุ้งก้ามกรามทางทิศตะวันตกและทิศ
ตะวั น ออกของประเทศมาเลเชี ย มี ค วามแตกต่ า งกั น
บางส่วนระหว่างพื้นที่ (Bhassu et al., 2005: See et
al., 2008) และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการศึกษาของ
Islam et al. (2014) ที่ทําการศึกษาความแปรผันของ
กุ้งก้ามกรามโดยนําอัตราส่วนของพ่อแม่พันธุ์ในบ่อเลี้ยง
1 เพศผู้ : 1 เพศเมีย 1 เพศผู้ : 2 เพศเมีย และ 2
เพศผู้ : 1 เพศเมีย ผลจาก dendrogram ที่ได้ พบว่า
สามารถแบ่งความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมได้ 2 กลุ่มคือ
1 เพศผู้ : 1 เพศเมีย และตัวอย่างควบคุม และตัวอย่าง
กลุ่มที่เหลือจัดอยู่ในกลุ่มสอง จากผลแสดงให้เห็นว่า
อัตราส่วน 1 เพศผู้ : 1 เพศเมีย เหมาะสมที่จะนําไปใช้
เป็ น พ่ อ แม่ พั น ธุ์ ต่ อ ไป จากผลดั ง กล่ า วจะเห็ น ว่ า กุ้ ง
ก้ามกรามในแต่พื้นที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่าง
กันการเลือกพ่อแม่พันธุ์ จึงควรมีการศึกษาลักษณะเด่น
ทางพั น ธุ ก รรมก่ อ นเพื่ อ ป้ อ งกั น การผสมเลื อ ดชิ ด
นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม
ของกุ้งก้ามกรามด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์อื่นๆ อาทิ
เช่น การศึกษาด้วยเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์ ซึ่ ง ใน
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ประเทศไทยพบว่ากลุ่มกุ้งก้ามกรามจากจังหวัดสุราษฎร์
ธานี มี พั น ธุ ก รรมแตกต่ า งจากกลุ่ ม กุ้ ง ก้ า มกรามจาก
จังหวัดขอนแก่น และกลุ่มที่มีพันธุกรรมใกล้ชิดกันมาก
ที่สุดคือกลุ่มกุ้งก้ามกรามจากจังหวัดอ่างทองกับจังหวัด
สมุทรสงคราม (Charoenwattanasak et al., 2015)
และยั ง มี ก ารศึ ก ษาในกลุ่ ม ประชากรกุ้ ง ก้ า มกรามใน
ประเทศปากี ส ถาน พบว่ า กุ้ ง ก้ า มกรามมี ค วาม
แปรปรวนทางพันธุกรรมปานกลาง (Khan et al.

Research

2014)
และมีก ารศึ ก ษาดีเ อ็น เอบาร์ โค้ ด ของกุ้ ง
ก้ามกรามในต่างประเทศที่พบว่าสามารถแยกลักษณะ
ของกุ้งก้ามกรามได้ตามลักษณะทางภูมิประเทศและยัง
มีการศึกษาเพิ่มเติมในกุ้งอีกหลายๆ ชนิด เช่น M.
malcolmsonii, M. lamarrei, M. lamarrei
lamarroids, Caridina gracilipes และ Penaeus
monodon (Bruyn et al., 2004; Wilon and Sing,
2013; Udayasuriyan et al., 2015)

รูปที่ 5 UPGMA dendrogram แสดงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของของกุ้งก้ามกราม โดยเทคนิค RAPD-PCR
ด้วยไพรเมอร์ OPA03 และ OPA07A ด้วยโปรแกรม NTSYSpc version 2.11x
MrBF = กุ้งก้ามกรามก้ามฟ้า (เพศเมีย), MrBM = กุ้งก้ามกรามก้ามฟ้า (เพศผู้), MrGF = กุ้งก้ามกรามก้ามทอง (เพศเมีย),
MrGM = กุ้งก้ามกรามก้ามทอง (เพศผู้), MrJF = กุ้งก้ามกรามจิ๊กโก๋ (เพศเมีย), MrJM = กุ้งก้ามกรามจิ๊กโก๋ (เพศผู้),
MlF = กุ้งฝอย (เพศเมีย), MlM = กุ้งฝอย (เพศผู้)

6

12
(33.33%)

21

36

OPA07
A
Total

6

No. of
Poly
morphic
bands

15

No. of
RAPD
band

OPA03

Primer

24
(66.67%)

15

9

30

15

15

3
(30.00%)

2

7

No. of
Poly
morphic
bands

21
(70.00%)

13

8

24

14

10

4
(16.67%)

3

1

No. of
Poly
morphic
bands

20
(83.33%)

11

9

16

8

8

2
(12.50%)

1

1

No. of
Poly
morphic
bands

14
(87.50%)

7

7

No. of
Mono
morphic
band

M. lanchesteri (Ml)

No. of No. of
RAPD
Mono
morphic band
band

M. rosenbergii (MrJ)

No. of No. of
RAPD
Mono
morphic band
band

M. rosenbergii (MrG)

No. of No. of
RAPD
Mono
morphic band
band

M. rosenbergii (MrB)

ตารางที่ 3 จํานวนแถบและเปอร์เซ็นต์Polymorphic band และ Monomorphic band ทั้งหมดของตัวอย่างกุ้งจากการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค
RAPD-PCR
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สรุป

เอกสารอ้างอิง

จากผลการศึ ก ษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของกุ้งก้ามกรามในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรใน
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ โ ดยใช้ ล ายพิ ม พ์ ดี เ อ็ น ด้ ว ยเทคนิ ค
RAPD-PCR จํานวน 8 ไพรเมอร์ พบว่ามีไพรเมอร์ 2
ชนิดที่สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้คือ OPA03 และ
OPA 07A พบแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 41 แถบ อยู่ในช่วง
250-2000
bp
แถบดีเ อ็น เอที่ เกิ ดขึ้ น เป็ น
polymorphic band จํานวน 29 แถบ คิดเป็น 70.73
เปอร์เซ็นต์ จากความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอสามารถ
ใช้แยกกุ้งก้ามกรามแต่ละลักษณะออกจากกันได้ และ
เมื่อนํามาสร้าง UPGMA dendrogram สามารถแบ่ง
ความแตกต่างได้อย่างชัดเจนมากขึ้น แสดงให้เห็นว่ากุ้ง
ก้ามกรามในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ที่
นํามาศึกษาในครั้งนี้มีความแตกต่างทางด้านพันธุกรรม
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