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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่
เสริมด้วยกรดไขมันส าเร็จรูปในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ที่มีผลต่ออัตรารอด อัตราการ
เจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลาแมนดารินตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีการ
เปลี่ยนรูปร่าง (metamorphosis) ท าการทดลองท้ังหมด 5 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองท า 3 
ซ้ า ซึ่งจะท าการเสริมกรดไขมันให้กับโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันคือ 0, 
200, 400, 600 และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) ความหนาแน่นของลูกปลา 20 ตัวต่อลิตร 
ปริมาตรน้ าที่ใช้จ านวน 5 ลิตร ความเค็มน้ าทะเลอยู่ที่ 33-34 ppt เมื่อลูกปลาอายุ 1-20 วัน ให้โรติ
เฟอร์เสริมกรดไขมันส าเร็จรูปที่ความหนาแน่น 20 ตัวต่อมิลลิลิตร และเมื่อลูกปลาอายุ 21 – 45 วัน 
เปลี่ยนจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียเสริมกรดไขมันส าเร็จรูปที่ความหนาแน่น 3 ตัวต่อมิลลิลิตร 
ผลการวิจัยพบว่าระดับความเข้มข้นของกรดไขมันไม่มีผลต่ออัตราการรอดตาย อัตราการเจริญเติบโต 
และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลา (p>0.05) อัตรารอดที่ดีที่สุดอยู่ที่ระดับความเข้มข้น 600 
มก./ล. (7.00±5.57%) รองลงมาคือ 400 มก./ล. (6.33±3.51%), 800 มก./ล. (4.33±2.52%), 0 
มก./ล. (3.33±2.08%) และ 200 มก./ล. (2.00±1.00%) ตามล าดับ การเจริญเติบโตด้านความยาว
มาตรฐานและความยาวทั้งหมดดีที่สุดอยู่ที่ระดับความเข้มข้น 200 มก./ล. (0.84±0.58, 1.09±0.75
ซม.) รองลงมาคือ 0 มก./ล. (0.76±1.39, 0.93±1.73ซม.), 400 มก./ล. (0.66±1.24, 0.85±2.05
ซม.), 600 มก./ล. (0.63±0.89, 0.81±0.19ซม.) และ 800 มก./ล. (0.58±0.24, 0.73±0.47ซม.) 
ตามล าดับ น้ าหนักดีที่สุดอยู่ที่ความเข้มข้น 200 มก./ล. (0.11±0.15 กรัม) ลูกปลาลงพ้ืนครบทุกตัว
ทุกชุดการทดลองที่อายุ 26 วัน และลูกปลาแมนดารินเริ่มมีการลงพ้ืนเร็วที่สุดที่อายุ 11 วัน 
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ABSTRACT 
 

 The objective of the present study was to examine levels of fatty acid (FA) 

enrichment in rotifers (Brachionus plicatilis) and Artemia and their effect on survival, 

growth, larval development and metamorphosis of mandarinfish (Synchiropus 

splendidus). The experimental design was 5×3 completely randomized design. The 

levels of FA fed to rotifers and Artemia were 0, 200, 400, 600 and 800 mg/l. The 100 

larvae (20 larvae/l) were reared in 5 l of 33-34 ppt. seawater for a period of 45 days. 

All treatments, the fish aged between 1-20 days old were fed with rotifers at a ratio 

of 20 individuals/ml and then they were switched to Artemia at a ratio of 3 

individuals/ml from day 21 onwards. There were no significant differences (p>0.05) 

between the treatments in their growth performance. The larvae that were fed the 

enriched-live feeds at a ratio of 600 mg/l showed the highest survival rate (i.e. 

7.00±5.57%), followed by those fed the 400 mg/l (6.33±3.51%), 800 mg/l 

(4.33±2.52%), 0 mg/l (3.33±2.08%) and 200 mg/l. (2.00±1.00%) diets respectively. The 

highest standard and total lengths of the larvae were found in those fed the 200 

mg/l (0.84±0.58 cm, 1.09±0.75 cm), followed by those fed at 0 mg/l (0.76±1.39 cm, 

0.93±1.73 cm), 400 mg/l (0.66±1.24 cm, 0.85±2.05 cm), 600 mg/l (0.63±0.89 cm, 

0.81±0.19 cm) and 800 mg/l (0.58±0.24 cm, 0.73±0.47 cm) respectively. The larvae 

fed at 200 mg/l also had the highest average weight (0.11±0.15 g). All the larvae 

completed their metamorphosis within 26 days, with the first larvae recorded as 

completing their metamorphosis on day 11.    
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บทน า 
(Introduction) 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

 
การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมาก  พบทั้งการเพาะเลี้ยงใน

ระบบปิดหรือตู้กระจก  ความต้องการสัตว์ทะเลสวยงามจึงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้มีผู้สนใจ
เลี้ยงเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดธุรกิจค้าสัตว์ทะเลสวยงามในแต่ละปีเป็นจ านวนหลายล้านเหรียญสหรัฐ 
พบว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจการซื้อขายสัตว์ทะเลสวยงามได้จากการจับจากธรรมชาติ (Calado, 
2003) ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากร และระบบนิเวศในแนวปะการังโดยตรง อย่างไรก็
ตามการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม จึงเป็นทางออกที่ช่วยลดการจับจากธรรมชาติได้ดีอีก
ทางหนึ่ง กล่าวคือ การพัฒนาการการเพาะเลี้ยง จะสามารถควบคุมและ/หรือไม่จ าเป็นต้องพ่ึงขั้นตอน
ใดขั้นตอนหนึ่งจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการหันมาพัฒนาการเลี้ยงตามวงจรชีวิตที่ส าคัญของสั ตว์น้ าเอง 
ได้แก่ การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพ่ือการผลิตตัวอ่อน  การอนุบาลลูกสัตว์น้ าวัยอ่อน  การเลี้ยงสัตว์น้ า
เพ่ือให้ได้ขนาดตลาด และการเลี้ยงและพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง การพัฒนาดังกล่าว
จึงเรียกได้ว่าครบวงจรการผลิต โดยทั่วไปไม่ว่าขั้นตอนใดต่างก็มีความส าคัญไม่แตกต่างกัน แม้ในด้าน
การอนุบาลอาหารก็มีความส าคัญเช่นกัน คือในการอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนจะใช้อาร์ทีเมียและโรติเฟอร์
ที่เสริมกรดไขมันเป็นอาหาร (Bransden et al., 2005) แต่บางครั้งพบว่าอาร์ทีเมียและโรติเฟอร์มี
คุณค่าทางอาหารไม่เพียงพอส าหรับการเจริญเติบโตและการพัฒนาการ หรือ metamorphosis แม้
จะท าการ enrichment อาร์ทีเมียและโรติเฟอร์แล้วก็ตาม 

ปลาแมนดาริน เป็นปลาที่มีความสวยงามมากในกลุ่มปลาที่อาศัยอยู่ในแถบปะการัง และมี
ความเสี่ยงที่จะเป็นปลาสวยงามทะเลหายากด้วย อีกทั้งยังเป็นปลาที่เลี้ยงยาก มีข้อจ ากัดในการกิน
อาหารค่อนข้างมาก และมีการเพาะเลี้ยงไม่แพร่หลาย รวมถึงการเลี้ยงอนุบาลได้อัตราการรอด
ค่อนข้างน้อย  ดังนั้นเพื่อความส าเร็จของการเพาะเลี้ยงปลาแมนดารินที่สูงขึ้น มีความจ าเป็นต้องเสริม
คุณค่าทางโภชนาการที่จ าเป็นกับกรดไขมันส าเร็จรูปในโรติเฟอร์กับอาร์ทีเมียแต่ละการทดลอง เพ่ือ
อัตรารอด อัตราการเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดารินที่สูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 เพ่ือท าการศึกษาเปรียบเทียบ อัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโต และระยะเวลาในการ
พัฒนาการของลูกปลาแมนดารินตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีการเปลี่ ยนรูปร่าง (Metamorphosis) 
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เมื่อท าการอนุบาลด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียร์ที่เสริมด้วยกรดไขมันส าเร็จรูปในระดับความเข้มข้น
แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 

ท าการศึกษาผลของโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันส าเร็จรูปในระดับความ
เข้มข้นแตกต่างกัน ต่ออัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูก
ปลาแมนดารินตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะท่ีมีการเปลี่ยนรูปร่าง (Metamorphosis) 
 
ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
 

อาหารและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อลูกปลาโดยตรง ทั้งอัตรา
รอด ความแข็งแรง และสุขภาพของลูกปลา ซึ่งลูกปลาวัยอ่อนจะนิยมกินอาหารมีชีวิตขนาดเล็กทั้งโรติ
เฟอร์และอาร์ทีเมียเป็นอาหารหลักในการอนุบาลตั้งแต่แรกฟักถึงระยะวัยรุ่น (ภมรพรรณและคณะ, 
2551; Clarissa, 2003; Matthew, 2007) โดยทั่วไปในการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนจะใช้โรติเฟอร์ 
และอาร์ทีเมียแรกฟักในการอนุบาล แต่เนื่องจากบางครั้งพบว่าโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียมีคุณค่าทาง
อาหารไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในการอนุบาลลูกปลาและกุ้งทะเลสวยงามท าให้ลูกสัตว์น้ าเหล่านี้มีอัตรา
การรอดต่ ามากหรือไม่ประสบความส าเร็จในการอนุบาล  ดังนั้นคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่
น ามาอนุบาลนั้นมีความส าคัญ แต่จะมีความแตกต่างกันในอาหารแต่ละชนิดและบางครั้งคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารนั้นต่ ากว่าความต้องการของลูกปลา จึงจ าเป็นต้องเสริมกรดไขมันเป็นอาหาร 
(Bransden et al., 2005) ซึ่งสัตว์น้ าไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ จ าเป็นต้องมีการเสริมเพ่ือให้ได้
อัตรารอดเพ่ิมสูงขึ้น  
 ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเลือกใช้ลูกปลาแมนดาริน เพราะเป็นปลาที่มีความสวยงามมากในกลุ่ม
ปลาที่อาศัยอยู่ในแถบปะการัง และมีความเสี่ยงที่จะเป็นปลาสวยงามทะเลหายาก เพราะมีการจับจาก
ธรรมชาติเพ่ือส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นปลาที่เลี้ยงยาก มีข้อจ ากัดในการกินอาหาร
ค่อนข้างมาก และมีการเพาะเลี้ยงไม่แพร่หลาย  รวมถึงการเลี้ยงอนุบาลได้อัตราการรอดค่อนข้างน้อย  
ดังนั้นเพ่ือความส าเร็จของการเพาะเลี้ยงปลาแมนดารินให้ได้อัตรารอด อัตราการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการที่สูงขึ้น มีความจ าเป็นต้องเสริมคุณค่าทางโภชนาการที่จ าเป็น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเสริมกรดไขมันส าเร็จรูปในระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ในโรติเฟอร์กับอาร์ทีเมีย เพ่ือศึกษาถึง
อัตรารอด อัตราการเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงปริมาณกรดไขมันและค านวณหาปริมาณ DHA ในกรดไขมันที่

เหมาะสมกับการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน 
2. ท าให้ทราบถึงเทคนิคในการอนุบาลลูกปลาแมนดารินให้ได้ปริมาณมาก  
3. ท าให้ทราบถึงปริมาณกรดไขมันในแพลงก์ตอนสัตว์ 
4. ได้แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการอนุบาลลูกปลาแมนดารินเชิงพาณิชย์ 

 
หน่วยงานที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. เกษตรกรผู้ที่มีอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม 
2. หน่วยงานเอกชน เช่น ร้านค้า บริษัท ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ทะเล

สวยงาม 
3. หน่วยงานของรัฐบาล เช่น กรมประมง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร

ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยต่างๆ เป็นต้น 
4. สถาบันการศึกษาต่างๆในระดับวิชาชีพหรืออุดมศึกษา โดยใช้ประกอบการเรียน

การสอน และการวิจัย ฯลฯ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
(Materials & Method) 

 
1. การดูแลพ่อแม่พันธุ์ 
 

พ่อแม่พันธุ์ปลาแมนดารินที่ใช้ในการผลิตลูกปลาส าหรับใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นสายพันธุ์
ไทย ท าการเลี้ยงไว้ในระบบหมุนเวียนน้ าแบบปิดซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรือนสาธิต สถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทุก 2 สัปดาห์ ให้อาร์ทีเมียเป็นอาหารวันละ 2 ครั้ง เพ่ือให้พ่อแม่
ปลาแมนดารินได้อาหารอย่างต่อเนื่องและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สามารถผลิตลูกปลาเพ่ือน ามาใช้
ในการศึกษาวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง 

2. การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการเลี้ยง  
 

ภาชนะท่ีจะใช้ในการทดลองคือ ตู้ขนาด 10 ลิตร จ านวน 15 ใบ ล้างท าความสะอาดตู้  ผึ่งให้
แห้ง  จากนั้นเติมน้ าเค็มใส่ลงไปในตู้  ให้อากาศเบาๆ โดยใช้สายยางต่อเข้ากับแท่งแก้ว และปิดข้างตู้
ด้วยพลาสติกสีด าเพื่อป้องกันการรบกวน 
 
3. การเตรียมกรดไขมันเริ่มต้น (Fatty acid stock) 
 

ในการทดลองครั้งนี้ใช้กรดไขมัน  Easy DHA Selco ส าหรับเพ่ิมคุณภาพของโรติเฟอร์และ
อาร์ทีเมียที่ใช้เป็นอาหารส าหรับลูกปลาแมนดารินในความเข้มข้นที่แตกต่างกัน โดยจะมีการเตรียม
กรดไขมันเริ่มต้น (stock of fatty acid) ส าหรับใช้เตรียมกรดไขมันที่ความเข้มข้น 200, 400, 600 
และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร เพ่ือใช้ในชุดทดลองต่างๆ โดยมีการเตรียมกรดไขมันเริ่มต้นดังนี้ 
 ชั่งกรดไขมัน Easy DHA Selco 100 กรัม ปั่นรวมกับน้ ากลั่น 500 มิลลิลิตร เป็นเวลานาน 5 
นาที จนกระทั่งกรดไขมันแตกตัวสม่ าเสมอในน้ ากลั่น แล้วเก็บไว้ในตู้เย็นเพ่ือใช้ส าหรับเตรียมกรด
ไขมันที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลองต่อไป  
 
4. การเตรียมกรดไขมันส าหรับการทดลองและการเสริมกรดไขมันให้แก่อาหารมีชีวิต 
 

ส าหรับความเข้มข้นของกรดไขมันที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 200 , 400, 600 และ 800 
มิลลิกรัมต่อลิตร เตรียมจากกรดไขมันเริ่มต้น โดยการตวงกรดไขมันละลายลงไปให้ได้ความเข้มข้น
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ตามท่ีก าหนดในแต่ละชุดทดลอง คือ  200, 400, 600 และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังแสดงไว้ในตาราง
ข้างล่างนี้ 

 

ชุด
ทดลองที ่

เสริมด้วย 
กรดไขมัน
ส าเร็จรูป 
 (g/L) 

ระยะเวลาใน
การเสริมกรด

ไขมัน 
(ชั่วโมง) 

ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสตัว์ในการ
เสริมกรดไขมัน 

โรติเฟอร์  
(ตัวต่อลิตร) 

อาร์ทีเมีย 
(ตัวต่อลิตร) 

1 0 24 300,000 100,000 

2 0.2 24 300,000 100,000 

3 0.4 24 300,000 100,000 

4 0.6 24 300,000 100,000 

5 0.8 24 300,000 100,000 

 
5. วิธีการทดลอง 
 

ท าการวิจัยถึงผลของการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วย
กรดไขมันส าเร็จรูปในระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ที่มีผลต่ออัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโต 
และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลาแมนดารินตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีการเปลี่ยนรูปร่าง 
(Metamorphosis) ในตู้อนุบาลขนาด 10 ลิตร ปริมาตรน้ าที่ใช้จ านวน 5 ลิตร ความหนาแน่นของลูก
ปลา 20 ตัวต่อลิตร เมื่อลูกปลาอายุ 1- 20 วัน ให้โรติเฟอร์เสริมกรดไขมันส าเร็จรูปที่ความหนาแน่น 
20 ตัวต่อมิลลิลิตร และเมื่อลูกปลาอายุ 21 – 45 วัน เปลี่ยนจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียเสริมกรด
ไขมันส าเร็จรูปที่ความหนาแน่น 3 ตัวต่อมิลลิลิตร ท าการทดลองทั้งหมด 5 ชุดการทดลอง แต่ละชุด
การทดลองท า 3 ซ้ า รวมเป็น15 หน่วยการทดลอง ดังนี้ 
 ชุดทดลองท่ี 1 เป็นชุดควบคุม ท าการอนุบาลลูกปลาด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วย
สาหร่ายเซลล์เดียว Isochrysis  และ Nannochloropsis 
 ชุดทดลองท่ี 2 ท าการอนุบาลลูกปลาด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมัน Easy 
DHA Super Selco ที่ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ชุดทดลองท่ี 3 ท าการอนุบาลลูกปลาด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมัน Easy 
DHA Super Selco ที่ความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ชุดทดลองท่ี 4 ท าการอนุบาลลูกปลาด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมัน Easy 
DHA Super Selco ที่ความเข้มข้น 600 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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 ชุดทดลองท่ี 5 ท าการอนุบาลลูกปลาด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมัน Easy 
DHA Super Selco ที่ความเข้มข้น 800 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
6. การดูแลระหว่างการอนุบาล 
 

ท าการอนุบาลเป็นระยะเวลา 45 วัน ให้อาหารทุก ๆ วัน วันละ 2 ครั้ง เวลา 9.00 และ 
15.00 น. ก่อนให้อาหารจะท าการตรวจนับอาหารที่เหลือก่อน และจะเสริมด้วยสาหร่าย 2 ชนิด คือ 
Isochrysis  และ Nannochloropsis 1.5x105 เซลล์/ มิลลิลิตรในปริมาณที่เท่ากันในทุก ๆ การ
ทดลองตลอดระยะเวลาในการทดลอง ท าการเปลี่ยนถ่ายน้ าทุกวันวันละประมาณ 20-30% ในช่วง 3-
5 วันแรกของการอนุบาล หลังจากนั้นเพ่ิมเป็น 40% ตลอดช่วงระยะเวลาของการอนุบาล พร้อมกับ
ท าความสะอาดก้นตู้ด้วยการดูดตะกอนก้นตู้ออกเป็นประจ าทุกวัน และท าการวัดคุณภาพน้ า เช่น 
อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง ออกซิเจนที่ละลายน้ า เป็นต้น  
 
7. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ท าการบันทึกอัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโต และระยะของการพัฒนาการของลูกปลา
แมนดารินจนกระทั่งถึงระยะท่ีมีการเปลี่ยนรูปร่าง (Metamorphosis) ดังนี้ 

 
o อัตราการรอดตาย (survival rate) โดยการนับจ านวนลูกปลาที่เหลือ และ

ค านวณหาอัตราการรอดตาย โดยใช้สูตร  

   อัตราการรอดตาย = จ านวนลูกปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง  ×   100 
                 จ านวนลูกปลาเริ่มทดลอง     

o การเจริญเติบโต ท าการวัดขนาดลูกปลาก่อนและการทดลองโดยถ่ายภาพด้วย 

Miview cap ก่อน และหลังจากนั้นจะท าการวัดขนาดโดยใช้โปรแกรม Image 

Tool 

o ระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลา จะท าการสังเกตและนับจ านวนลูกปลาทุก

ครั้งที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง แล้วน าผลที่ได้มาท าเป็นกราฟแสดงพัฒนาการของ

ลูกปลา 
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การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ า 
ท าการวิเคราะห์น้ าระหว่างการทดลองทุกสัปดาห์ ๆ 1 ครั้ง โดยท าการวิเคราะห์แอมโมเนีย 

ไนไตรท์ ความเป็นด่างของน้ า ความเค็ม ความเป็นกรดเป็นด่าง อุณหภูมิ 

  

การวิเคราะห์ผลการทดลอง 

  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบอัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโต และระยะของ
การพัฒนาการของลูกปลาแมนดารินด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ A Tukey's 
multiple comparisons test โดยการใช้โปรแกรม SPSS 
 
8. สถานที่ท าการทดลอง 
 
 โรงเรือนสาธิตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็ม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ผลการวิจัย 
(Results) 

 
 ทดลองถึงผลของการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรด
ไขมันส าเร็จรูปในระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน คือ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ชุดควบคุม) 200 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร (ชุดการทดลองที่ 2) 400 มิลลิกรัมต่อลิตร (ชุดการทดลองที่ 3) 600 มิลลิกรัมต่อลิตร (ชุดการ
ทดลองที่ 4) และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร (ชุดการทดลองที่ 5) โดยท าการศึกษาถึงผลที่มีต่ออัตรารอด 
การเจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลาแมนดารินตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มี
การเปลี่ยนรูปร่าง (Metamorphosis) ดังนี้ 

1. อัตราการรอดตาย (survival rate) 
 
 จากการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันส าเร็จรูป
ในระดับต่างๆ ทั้ง 5 ชุดการทดลอง โดยใช้อัตราปล่อยที่ 20 ตัวต่อลิตร พบว่าเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
45 วัน มีอัตรารอดเท่ากับ 3.33, 2.00, 6.33, 7.00 และ 4.33 เปอร์เซ็นต์ และน าค่าเฉลี่ยที่ได้มา
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  
 
ตารางท่ี 1 อัตรารอดของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียท่ีเสริมด้วยกรดไขมัน 

   ส าเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง  
 

ระดับของกรดไขมันส าเร็จรูป(มิลลิกรัมต่อลิตร) อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์) ns 

0 (ชุดควบคุม) 3.33±2.08 
200 2.00±1.00 
400 6.33±3.51 
600 7.00±5.57 
800 4.33±2.52 

หมายเหตุ  ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยใน แนวตั้งเดียวกัน  
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ภาพที่ 1 อัตรารอด เมื่อสิ้นสุดการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่ 

 เสริมกรดไขมันส าเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง 
 
2. การเจริญเติบโต 
 
 เมื่อท าการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียท่ีเสริมกรดไขมัน
ส าเร็จรูป ที่ระดับความเข้มข้น 0, 200, 400, 600 และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าผลการ
เจริญเติบโตด้านความยาวมาตรฐาน ความยาวทั้งหมด และน้ าหนัก เมื่อสิ้นสุดการทดลอง มีดังนี้ 
 
 2.1 การเจริญเติบโตด้านความยาว 
 
  จากการทดลองอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมกรด
ไขมันส าเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง น ามาวัดพารามิเตอร์ต่าง ๆ การเจริญเติบโตด้านความยาวก่อน
การทดลองเฉลี่ยเท่ากับ 0.16 เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าลูกปลาที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์
และอาร์ทีเมียที่เสริมกรดไขมันส าเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง มีความยาวมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 
0.76±1.39, 0.84±0.58, 0.66±1.24, 0.63±0.89 และ 0.58±0.24 เซนติเมตร ตามล าดับ และความ
ยาวทั้งหมดเฉลี่ย เท่ากับ 0.93±1.73, 1.09±0.75, 0.85±2.05, 0.81±1.19 และ 0.73±0.47 
เซนติเมตร ตามล าดับ เมื่อน าผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า ความยาวมาตรฐาน 
และความยาวทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  
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 2.2 การเจริญเติบโตด้านน้ าหนัก 
 
  ลูกปลาแมนดารินมีน้ าหนัก (ชั่งรวม 40 ตัว) ก่อนการทดลองเท่ากับ 0.004 กรัม 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าลูกปลาที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมกรดไขมันส าเร็จรูปทั้ง 
5 ชุดการทดลอง มีน้ าหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลองเท่ากับ 0.01±0.01, 0.11±0.15, 0.01±0.01, 
0.01±0.00 และ 0.01±0.00 กรัม ตามล าดับ เมื่อน าผลการทดลองมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 
ตารางที่ 2 เจริญเติบโตของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรด 

   ไขมันส าเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง  
 

ระดับกรดไขมัน
ส าเร็จรูป 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

การเจริญเติบโต 

ความยาวมาตรฐาน ns 
(เซนติเมตร) 

ความยาวท้ังหมด ns 
(เซนติเมตร) 

น้ าหนัก ns 
(กรัม) 

0 (ชุดควบคุม) 0.76±1.39 0.93±1.73 0.01±0.01 
200 0.84±0.58 1.09±0.75 0.11±0.15 
400 0.66±1.24 0.85±2.05 0.01±0.01 
600 0.63±0.89 0.81±1.19 0.01±0.00 
800 0.58±0.24 0.73±0.47 0.01±0.00 

หมายเหตุ  ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยใน แนวตั้งเดียวกัน  
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ภาพที่ 2 ความยาวมาตรฐานเมื่อสิ้นสุดการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และ 
 อาร์ทีเมียที่เสริมกรดไขมันส าเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง 

 

 
 

ภาพที่ 3 ความยาวทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ 
 ทีเมียท่ีเสริมกรดไขมันส าเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง 
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ภาพที่ 4 น้ าหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่ 
 เสริมกรดไขมันส าเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง 
 

 
 

ภาพที่ 5 ลูกปลาแมนดารินก่อนการทดลอง 
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ภาพที่ 6 ลูกปลาแมนดารินเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 
3. พัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน 
 
 3.1 พัฒนาการด้านการลงพ้ืน 
  ในระหว่างการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่
เสริมกรดไขมันส าเร็จรูป ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน คือ 0, 200, 400, 600 และ 800 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ท าการเก็บข้อมูลในด้านพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน ด้านระยะเวลาในการลงพ้ืน เมื่อสิ้นสุด
การทดลอง พบว่า ชุดการทดลองที่ 4 เสริมกรดไขมันส าเร็จรูปที่ความเข้มข้น 600 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ลูกปลาแมนดารินเริ่มมีการลงพ้ืนเร็วที่สุด ที่อายุ 11 วัน และลูกปลาลงพ้ืนครบทุกตัวทุกชุดการ
ทดลอง ที่อายุ 26 วัน เมื่อน าค่าที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) ซึ่งมีรายละเอียดการเริ่มลงพื้นวันแรก และระยะเวลาที่ลงพ้ืนครบทุกตัว ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3 เปอร์เซ็นต์การลงพ้ืนวันแรกเมื่ออายุได้ 11 วัน ของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยโรติ 
   เฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันส าเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง  

 
ระดับของกรดไขมันส าเร็จรูป 
     (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

เปอร์เซ็นต์การลงพื้นวันแรก
(เปอร์เซ็นต์) ns 

 

0 (ชุดควบคุม) 0.00±0.00  
200 0.00±0.00        
400 0.00±0.00        
600 0.33±0.58  
800 0.00±0.00        

หมายเหตุ  ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยใน แนวตั้งเดียวกัน  
 

 
 
ภาพที่ 7 เปอร์เซ็นต์การเริ่มลงพ้ืนวันแรก เมื่ออายุ 11 วัน ของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยโรติ 

 เฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันส าเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง  
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ตารางท่ี 4 ระยะเวลาที่ลูกปลาแมนดารินลงพ้ืนครบทุกตัว เมื่อท าการอนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ที 
   เมียที่เสริมด้วยกรดไขมันส าเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง  
 

   ระดับของกรดไขมันส าเร็จรูป (มิลลิกรัมต่อลิตร) ระยะเวลาทีล่งพื้นครบทุกตัว (วัน) ns 
0 (ชุดควบคุม) 5.33±4.51 

200 1.33±0.58 
400 5.33±5.86 
600 8.00±6.56 
800 5.66±1.53 

หมายเหตุ  ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยใน แนวตั้งเดียวกัน  

 

 
 

ภาพที่ 8 ระยะเวลาที่ลูกปลาแมนดารินลงพ้ืนครบทุกตัว เมื่อท าการอนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ที 
 เมียที่เสริมด้วยกรดไขมันส าเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง 

 
คุณภาพน้ าระหว่างการทดลอง 
 
 ท าการวิเคราะห์น้ าระหว่างการทดลอง โดยท าการวิเคราะห์ทุกสัปดาห์ ๆ 1 ครั้ง โดยท าการ
วิเคราะห์แอมโมเนีย ไนไตรท์ ความเป็นด่างของน้ า ความเค็ม ความเป็นกรดเป็นด่าง อุณหภูมิ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 คุณภาพน้ าระหว่างการทดลอง เมื่อท าการอนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วย 
   กรดไขมันส าเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง  

 
 ชุดการ
ทดลองที ่

คุณภาพน้ าระหว่างการทดลอง 
Ammonia  Nitrite Alkalinity salinity pH อุณหภูม ิ

1 0.523 0.313 105 33 8.27 27.5 
2 0.486 0.362 105 33.3 8.32 27.5 
3 0.493 0.388 103.8 33.2 8.32 27.5 
4 0.253 0.42 104 33.3 8.31 27.5 
5 0.599 0.349 106 33.3 8.31 27.5 
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อภิปราย/วิจารณ์ 
(Discussion) 

 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่
เสริมด้วยกรดไขมันส าเร็จรูป Easy DHA Selco ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน 5 ระดับ คือ 0, 
200, 400, 600 และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่มีผลต่ออัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโต และ
ระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลาแมนดารินตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีการเปลี่ยนรู ปร่าง 
(Metamorphosis) ในตู้อนุบาล 5 ลิตร ความหนาแน่นของลูกปลา 20 ตัวต่อลิตร เมื่อลูกปลาอายุ 1- 
20 วัน ให้โรติเฟอร์เสริมกรดไขมันส าเร็จรูปที่ความหนาแน่น 15 ตัวต่อมิลลิลิตร และเมื่อลูกปลาอายุ 
21–45 วัน เปลี่ยนจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียเสริมกรดไขมันส าเร็จรูปที่ความหนาแน่น 3 ตัวต่อ
มิลลิลิตร ท าการทดลองทั้งหมด 5 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองท า 3 ซ้ า 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าระดับความเข้มข้นของกรดไขมันไม่มีผลต่ออัตราการรอดตาย 
อัตราการเจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน (p>0.05) โดยแนวโน้ม
จากการทดลองพบว่าลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยการเสริมกรดไขมันที่ระดับความเข้มข้น 600 
มก./ล. มีอัตราการรอดตายที่ดีที่สุด อยู่ที่ 7.00±5.57 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ 400, 800, 0 และ 
200 มก./ล. โดยสอดคล้องกับการรายงานของโกวิทย์และคณะ (2546) ที่กล่าวว่าการเสริมกรดไขมัน
ไม่อ่ิมตัว n3-HUFA ในอาหารที่ใช้ในการอนุบาลปลาช่อนทะเล จะท าให้ลูกปลามีอัตรารอดตายสูงกว่า
ชุดที่ไม่มีการเสริมหรือเสริมเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ และการเสริมกรดไขมันในอาหารมีชีวิตและให้ลูกปลา
กินตั้งแต่แรกจะท าให้มีอัตรารอดสูง ลูกปลาแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดี เช่นเดียวกับนิเวศน์และคณะ 
(2536) ทีท่ าการทดลองอนุบาลลูกปลากระรังด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันจ าเป็นที่ระดับความ
เข้มข้นต่าง ๆ ลูกปลามีอัตรารอดอยู่ที่ 48-56 เปอร์เซ็นต์ส าหรับลูกปลาที่อนุบาลโดยอาร์ทีเมียที่ไม่ได้
เสริมกรดไขมันจะตายหมดที่อายุ 35 วัน ในส่วนของอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลาแมนดารินที่ท า
การเสริมกรดไขมันที่ระดับความเข้มข้น 200 มก./ล. พบว่าการเจริญเติบโตด้านความยาวมาตรฐาน 
และความยาวทั้งหมดเฉลี่ยดีที่สุด อยู่ที่ 0.84±0.58 ซม. และ 1.09±0.75 ซม. รองลงมา คือ 0, 400, 
600 และ 800 มก./ล. ตามล าดับ การเจริญเติบโตด้านน้ าหนักของลูกปลาแมนดารินที่ท าการเสริม
กรดไขมันที่ระดับความเข้มข้น 200 มก./ล. ดีที่สุด อยู่ที่ 0.11±0.15 กรัม สอดคล้องกับการรายงาน
ของโกวิทย์และคณะ (2546) ที่ท าการศึกษาผลของกรดไขมันไม่อ่ิมตัว n3-HUFA ที่ระดับต่าง ๆ ต่อ
การอนุบาลลูกปลาช่อนทะเล พบว่าการเจริญเติบโตด้านความยาวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่
ขัดแย้งกับการเจริญเติบโตด้านน้ าหนักและอัตรารอดที่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ขัดแย้งกับการ
รายงานของธวัชและคณะ (2549) ที่ท าการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวัยอ่อนด้วยอาร์ทีเมียเสริม
อาหารส าเร็จรูป (A1 Selco) พบว่าการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าด้วยอาร์ทีเมียเสริมด้วยอาหารเสริม
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ส าเร็จรูปมีผลต่อการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะด้านความยาว อัตรารอด
ตายเฉลี่ยสูงกว่าการอนุบาลลูกปลาด้วยอาร์ทีเมียที่ไม่เสริมอาหารเสริมส าเร็จรูป และมีความแตกต่าง
กันอย่างนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) จากการทดลองจะพบว่าการเสริมกรดไขมันให้กับโรติเฟอร์และ
อาร์ทีเมีย เพื่อใช้ในการอนุบาลลูกปลาจะให้ผลที่ดีกว่าการอนุบาลลูกปลาด้วยอาร์ทีเมียและโรติเฟอร์
เพียงอย่างเดียว โดยอาร์ทีเมียจะมีการสูญเสียกรดไขมันบางส่วนไปจากการลอกคราบ ท าให้อาร์ทีเมีย
วัยอ่อนจะมีการขาดคุณค่าทางอาหารพวกไขมันไม่อ่ิมตัวไป (พิสมัยและคณะ, 2538) สอดคล้องกับ
การทดลองของสุพล (2538) ที่ให้เนื้อปลาสดเป็นอาหารแก่ลูกปลากะรัง ท าให้การเจริญเติบโตดีกว่า
การให้อาร์ทีเมียเพียงอย่าเดียว โดยพบว่าเนื้อปลามีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูงกว่าอาร์ทีเมียถึง 2 เท่า 
ดังนั้นการให้โรติเฟอร์และอาร์ทีเมียเป็นอาหารแก่ลูกปลาจึงควรมีการเสริมกรดไขมัน เนื่องจากการ
กรดไขมันไม่อ่ิมตัวจะมีความส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการสร้างการเจริญเติบโตให้กับลูกปลา โดย
ในลูกปลาทะเลจะไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้หรือถ้าสร้างขึ้นเองได้ก็จะมีปริมาณน้อย (จารุรัตน์และ
คณะ, 2531) ในด้านการพัฒนาการของลูกปลาแมนดารินลูกปลาจะลงพ้ืนเร็วที่สุดที่อายุ 11 วัน ท า
การอนุบาลด้วยการเสริมกรดไขมันที่ระดับความเข้มข้น 600 มก./ล. ลูกปลาแมนดารินจะลงพ้ืนครบ
ทุกชุดการทดลองที่อายุ 26 วัน แต่ละชุดการทดลองจะใช้เวลาในการลงนับตั้งแต่เริ่มมีการลงพ้ืนจน
ครบ 5.33±4.51, 1.33±0.58, 5.33±5.86, 8.00±6.56 และ 5.66±1.53 วันตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ Tuncer and Havvell 
(1992)  ที่กล่าวว่าปริมาณกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 โดยเฉพาะ EPA และ DHA มีความส าคัญอย่าง
มากต่อการพัฒนาของตัวอ่อนอัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลา striped bass และลูกปลา 
palmetto bass ดังนั้นอัตราการเจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ้นเป็นผลจากการที่ได้รับอาหารที่มีกรดไขมันที่
จ าเป็นเช่นกรดไขมัน EPA, DHA และกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 เช่นเดียวกับจิระยุทธ และคณะ 
(2552) ที่ท าการศึกษาผลของการเสริมกรดไขมันที่จ าเป็นให้โรติเฟอร์และอาร์ทีเมียให้กับลูกปลา
ตะกรับพบว่าลูกปลามีพัฒนาการเร็วขึ้น มีการเจริญเติบโตดีกว่า สอดคล้องกับรายงานของ Villalta 
et al. (2008) ที่ท าการศึกษาลูกปลาตาเดียวพบว่าการได้รับกรดไขมันสูงมีพัฒนาการในการเข้าสู่
ระยะเมตามอโฟซิสได้เร็ว ในขณะที่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาแต่อย่างใด 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การทดลองนี้เป็นการศึกษาผลของการเสริมกรดไขมัน Easy DHA Selco ที่ระดับความ
เข้มข้นแตกต่างกัน 5 ระดับ คือ 0, 200, 400, 600 และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร แนวโน้มจากการ
ทดลองพบว่าลูกกุ้งการ์ตูนที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่ระดับความเข้มข้น 600 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรมีอัตรารอด และการพัฒนาการดีที่สุด อัตราการเจริญเติบโตด้านความยาวและน้ าหนักดีที่สุดที่
ระดับความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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   e-mail address: siriwan@bims.buu.ac.th 
5. ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาตรี(วิทยาศาสตร์การประมง) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การประมง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ปี พ.ศ.2552 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเลสวยงาม  
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยระบุสถานภาพ

ในการท าการวิจัย ว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัยหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย  

- 
7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 

  - 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

       -  
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1

เรื่อง) 
       - 

7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

mailto:wiliwan@bims.buu.ac.th
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7..4.1 การเจริญเติบโต  การเจริญพันธุ์  และพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของ กุ้งการ์ตูน 
(Hymenocera picta) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์        

7.4.2 ผลของชนิดของอาหารและความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์ 
และการผลิตตัวอ่อนของกุ้งการ์ตูน(Hymenocer picta) ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ , อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

 7.4.3 ผลของอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และการเจริญพันธุ์ของกุ้งการ์ตูน
(Hymenocera picta) ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง  ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
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ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวเสาวภา  สวัสดิ์พีระ  
     ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Saowapa  Sawatpeera  
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3830300065601 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 6 
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 
      สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ต. แสนสุข อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20131     
      โทรศัพท:์ 0-3839-1671-3  โทรสาร: 0-3839-1674 
      e-mail address: saowapa@bims.buu.ac.th;  saowapa@bucc4.buu.ac.th 
5. ประวัติการศึกษา 
 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ.2524 
 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2530 
 ดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี พ.ศ. 2542 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
       การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามน้ าเค็ม 
       การศึกษาชีววิทยาบางประการของสัตว์น้ าทะเล 
7. ประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย
ในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  
7.1. ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 

7.1.1.แผนวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์ม้าน้ า 
7.2. หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  

7.2.1.การศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเป๋าฮ้ือ, Haliotis asinina Linneaus ด้วยอาหาร
ส าเร็จรูป 

7.2.2.การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการกินอาหารของหอยเป๋าฮ้ือ, Haliotis ovina Gmelin,  
7.2.3.การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮ้ือ Haliotis asinina 

Linneaus 
7.2.4.การทดลองเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linneaus.  
7.2.5.องค์ประกอบของอาหารในทางเดินอาหารของปลาเห็ดโคน Sillago sihama 

(Forskal) และ Sillago maculata (Quoy & Gaimard) 

mailto:saowapa@bims.buu.ac.th
mailto:saowapa@bucc4.buu.ac.th
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7.2.6.อิทธิพลของความเค็มที่มีต่ออัตราการลงเกาะ อัตราการรอดตาย และอัตราการ
เจริญเติบโตของปะการังพุ่มไม้, Pocillopora damicornis Linn.  

7.2.7.การเจริญเติบโตของหอยนางรมวัยเกล็ด (Crassostrea commercialis) ที่เลี้ยงด้วย
อาหารต่างชนิด 

7.2.8.อัตราการรอดของหอยนางรมปากจีบ Crassostrea commercialis วัยอ่อนเมื่อเลี้ยง
ด้วยสาหร่ายต่างชนิดในห้องปฏิบัติการ 

7.3. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 
เรื่อง) 

7.3.1.เสาวภา สวัสดิ์พีระ. การศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเป๋าฮ้ือ, Haliotis asinina 
Linneaus ด้วยอาหารส าเร็จรูป. รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งคณะกรรมการสภาวิจัย
แห่งชาติ, 2539.  

7.3.2.เสาวภา สวัสดิ์พีระ, การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการกินอาหารของหอยเป๋าฮ้ือ, Haliotis 
ovina Gmelin, รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, 2539.  

7.3.3.เสาวภา สวัสดิ์พีระ, การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮ้ือ 
Haliotis asinina Linneaus. รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
, 2539. เสาวภา สวัสดิ์พีระ. การทดลองเลี้ยงหอยเป๋าฮ้ือ Haliotis asinina 
Linneaus. รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, 2539.  

7.3.4.เสาวภา สวัสดิ์พีระ และ วรเทพ มุธุวรรณ. องค์ประกอบของอาหารในทางเดินอาหาร
ของปลาเห็ดโคน Sillago sihama (Forskal) และ Sillago maculata (Quoy & 
Gaimard). รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, 2534. 

7.3.5.เสาวภา สวัสดิ์พีระ. อิทธิพลของความเค็มที่มีต่ออัตราการลงเกาะ อัตราการรอดตาย 
และอัตราการเจริญเติบโตของปะการังพุ่มไม้ , Pocillopora damicornis Linn. 
รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, 2536. 

7.3.6.เสาวภา สวัสดิ์พีระ, จารุนันท์ ประทุมยศ, ขวัญเรือน ปิ่นแก้ว, อัมพร คอแก้ว และ 
อมรรัตน์ เกิดบ้านกอก. การเจริญเติบโตของหอยนางรมวัยเกล็ด (Crassostrea 
commercialis) ที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิด. รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งคณะกรรมการ
สภาวิจัยแห่งชาติ, 2536. 

7.3.7.เสาวภา สวัสดิ์ พีระ . อัตราการรอดของหอยนางรมปากจีบ Crassostrea 
commercialis วัยอ่อนเมื่อเลี้ยงด้วยสาหร่ายต่างชนิดในห้องปฏิบัติการ. รายงานฉบับ
สมบูรณ์ส่งคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, 2541. 
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7.3.8.ขวัญเรือน ปิ่นแก้ว, เสาวภา สวัสดิ์พีระ และอัมพร คอแก้ว . การศึกษาหาชนิดของ
สาหร่าย ที่เกาะวัสดุได้ดี เพื่อน ามาใช้ในการอนุบาลลูกหอยเป๋าฮ้ือ. เสาวภา สวัสดิ์พีระ, 
จารุนันท์ ประทุมยศ, ขวัญเรือน ปิ่นแก้ว, อัมพร คอแก้ว และ อมรรัตน์ เกิดบ้านกอก. 
การเจริญเติบโตของหอยนางรมวัยเกล็ด (Crassostrea commercialis) ที่เลี้ยงด้วย
อาหารต่าง ชนิด. รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2536. 

7.3.9. จารุนันท์ ประทุมยศ, เสาวภา สวัสดิ์พีระ, อมรรัตน์ เกิดบ้านกอก และอัมพร คอแก้ว.  
 การศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะควบคุมปริมาณแบคทีเรีย ในสภาวะแวดล้อมการอนุบาล 
ลูกหอยวัยอ่อน. รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2536. 

7.3.10 วรเทพ มุธุวรรณ, เสาวภา สวัสดิ์พีระ, ประหยัด มะหมัด และปรารถนา ควรดี. การ
ทดลองอนุบาลลูกปลาหมึกกระดองกันไหม้, Sepiella inermis Fer. & d’Orb. 
ด้วยไรน้ าเค็มตัวเต็มวัยที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิด . เอกสารเผยแพร่ของสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2536. 

7.3.11 วรเทพ มุธุวรรณ, เสาวภา สวัสดิ์พีระ, สุรินทร์ มัจฉาชีพ, สุรพล ฉลาดคิด, จารุนันท์ 
ประทุมยศ, ขวัญเรือน ปิ่นแก้ว, ปรารถนา ควรดี, ชาญวิทย์ ศุภปัญญาพงศ์ และ
อรุณ รื่นรมย์. การเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ในระบบน้ าหมุนเวียน
แบบปิดโดยใช้สัตว์น้ าและสาหร่ายทะเลบางชนิดในการควบคุมคุณสมบัติน้ า . 
เอกสารเผยแพร่ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา. 2539. 

7.3.10. สุวราภรณ์ กันทรวิชัยวัฒน์, เสาวภา สวัสดิ์พีระ, วรเทพ มุธุวรรณ และจารุนันท์  
ประทุมยศ. อิทธิพลของสารโซเดียมเอ็ตต้าต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอด
ของหอยนางรม (Crassostrea commercialis) วัยอ่อน. รายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, 2535. 

7.3.11. Sawatpeera, S., E.S. Upatham, M, kruatrachue, V. Ingsrisawang, T. 
 Singhagraiwan and Y.P. Chitramvong. Determination of gut contents of 
 Thai abalone Haliotis asinina Linneaus. Journal of Shellfish Research, 
 Vol.17(3): 765-770, December 1998. 

7.3.12. Sawatpeera, S., E.S. Upatham, M, kruatrachue, Y.P. Chitramvong, T. 
 poomthong and J. Nukranad. Larval Development in abalone Haliotis 
 asinina Linneaus . Journal of Shellfish Research, Vol. 2002. (inpress) 
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7.3.13. Upatham, ES.S., S. Sawatpeera, M, kruatrachue, Y.P. Chitramvong, T. 
 Singhagraiwan, T. Pumthong and P. Jarayabhand . Food utilization by 
 Haliotis asinina Linneaus. Journal of Shellfish Research Vol.17(3): 771-
776, December 1998.  

7.3.14. Kruatrachue, M., S. Sawatpeera, E.S. Upatham, T. Singhagraiwan and 
Y.P. Chitramvong. The utilization of artificial diets by Haliotis asinina 
Linneaus. Journal of Medical and Applied Malacology. (inpress)  

7.3.15. Kruatrachue, M., S. Apiswetakan.,E.S Upatham.,P.Sobhon, S. 
Sawatpeera, S.  Singhakaew, V. Ingsrisawang4 and T. 
Singhagraiwan4Reproductive cycle  and development of gonad in 
the Thai abalone, Haliotis asinina Linneaus.  Journal of Medical and 
Applied Malacology. (inpress)  

7.3.16. Muthuwan, V., Sawatpeera, S., Kuandee, P., Supapunyapong, C., 
 Pratoomyos, J., Pindkaew, K., Chaladkid, S., 2000. Intensive Culture of 
 Seabass(Lates calcarifer) in a Recirculation System Integrated with 
 Extensive Culture of Biofiltration Organisms. In: Ahn, J-Y and Yang, S-K 
 (Eds.), The 5th International Symposium on Marine Environmental 
Study  on the East China Sea and Yellow Sea. Marine Research 
Institute&Brain  Korea 21 Project Corps, College of Ocean Science, 
Cheju National  University, Korea, pp. 89-110.  

7.4. งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

7.4.1.การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงหอยเสียบ (Donax faba ) เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณหาดบางแสน  (70%) 

7.4.2.การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงหอยตลับ (Meretrix mertrix) เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการศึกษาชีววิทยาบางประการที่เกี่ยวข้อง (50%) 
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ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน   

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Nattawut  Luangoon 
2. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน 

3-2001-00781-66-0    
3. ต าแหน่งปัจจุบัน 

นักวิทยาศาสตร์ 
4. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-mail) 
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ต. แสนสุข อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20131 
โทรศัพท:์ 0-3839-1671-3  โทรสาร: 0-3839-1674 
e-mail address : nattawut@bims.buu.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรกรรม  วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี  ปีพ.ศ. 2532 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี  ปี
พ.ศ. 2534 
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขาสัตวบาล สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี  ปีพ.ศ. 2542 
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีพ.ศ. 2549 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเลสวยงาม  

7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ ร่วม
วิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
7.1. ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย  

– 
7.2. หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

7.2.1. การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงหอยเสียบ (Donax faba ) เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณหาดบางแสน     

7.2.2. การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงหอยตลับ (Meretrix mertrix) เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการศึกษาชีววิทยาบางประการที่เกี่ยวข้อง 
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7.2.3. ผลของชนิดของอาหารและความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตการ
สืบพันธุ์ และการผลิตตัวอ่อนของกุ้งการ์ตูน(Hymenocera picta) 

7.2.4. การเจริญเติบโต และผลของการเสียรยางค์ ต่อการเจริญเติบโต และการงอก
ใหม่ของรยางค์ของปลาดาวแดงที่เป็นอาหารของกุ้งการ์ตูน (Hymenocera 
picta) 

7.3. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 
1) 
7.3.1. สุรพล ฉลาดคิด  และ ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน.  การเปรียบเทียบชนิดของอาหารและ

ความเค็มที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของม้าน้ าวัยอ่อนในห้องปฏิบัติการ .  
รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2536. 

7.3.2. สุรพล ฉลาดคิด, ฉลวย มุสิกะ และ ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน.  การทดลองอนุบาลลูก
ม้าน้ าด้วยไรที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน .  รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539 

7.3.3. ขวัญเรือน ปิ่นแก้ว, อมรรัตน์ ชมรุ่ง, ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน และ ปิยะวรรณ ศรี
วิลาศ.  การศึกษาแพลงค์ตอนพืชและสัตว์บริสุทธิ์บริเวณชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออกของไทย เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าวัยอ่อน .  รายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540. 

7.3.4. ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา, ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน , สมเจตน์ ภูมิสวัสดิ์ และ นัฐวุฒิ 
กอเซ็ม.   การแพร่กระจายของแบคทีเรียบริเวณปากแม่น้ าบางปะกงและบริเวณ
ใกล้เคียง. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
26 วันที่  18 -20 ตุลาคม 2543 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิ ริกิตต์  จั งหวัด
กรุงเทพมหานคร. 

7.3.5. เสาวภา สวัสดิ์พีระ, ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน และ วรเทพ มุธุวรรณ.  ผลของความ
เข้มข้นและระยะเวลาในการฉีดซ้ าของฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลีสซิ่งฮอร์โมน 
อนาลอกซ์ (gonadotropin releasing hormone analogues) ชนิดออกฤทธิ์
นานในรูปแบบไมโครสเฟียร์  ต่อการวางไข่ของปลาการ์ตูนอานม้า  Amphiprion  
polymnus  (Linnaeus 1758).  รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งสถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549.   

7.3.6. Muthuwan, V., Luang-Oon, N., Sawatpeera, S. , Chalad-kid, S. , 
Noiraksa, T., Teeramaethee, J. , 2001. Delay Feeding and Feeding 
Regimes Effect Survival of Young Seahorse, Hippocampus kuda. Book 
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of Abstract, 2nd International Conference on Marine Ornamentals 
“Collection, Culture and Conservation” November 26 – December 1, 
2001, Lake Buena Vista, Orlando, Florida, USA, pp. 73. 

7.3.7. Muthuwan, V., Sawatpeera, S., Luang-Oon, N., Munkongsomboon, S., 
Chomrung, A., 2001. Breeding and Larval Rearing of the Saddleback 
Anemonefish, Amphiprion polymnus. Book of Abstract, 2nd 
International Conference on Marine Ornamentals “Collection, Culture 
and Conservation” November 26 – December 1, 2001, Lake Buena 
Vista, Orlando, Florida, USA, pp. 72. 

7.3.8. Sawatpeera, S., Muthuwan, V., Luang-Oon, N., Pinitpong, P., 
Thongkukiatkul , A., 2004. Effect of Salinity Levels on Growth and 
Survival of Juvenile Spotted Babylon, Babylonia areolata (Link 1807). 
Abstract Book, Aquaculture 2004, Aquaculture-An Ecologically 
Sustainable and Profitable Venture, Hawaii Convention Center, 
Honolulu, Hawaii, pp. 362. 

7.4. งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
7.4.1. การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงหอยตลับ (Meretrix mertrix) เพ่ือการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และการศึกษาชีววิทยาบางประการที่เกี่ยวข้อง , ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

7.4.2. ทรัพยากรหอยสองฝาของประเทศไทย: การประเมินศักยภาพของชนิดที่เหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาสู่การเพาะเลี้ยงเชิงอนุรักษ์และเชิงพาณิชย์  , ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

7.4.3. การเจริญเติบโต การเจริญพันธุ ์ และพฤติกรรมการสืบพันธุ ์ขอ งกุ ้งการ์ตูน
(Hymenocera picta) , ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , อยู่ในระหว่าง
การด าเนินการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

7.4.4. ผลของชนิดของอาหารและความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตการ
สืบพันธุ ์ และการผลิตตัวอ่อนของกุ้งการ์ตูน (Hymenocera picta) , 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
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7.4.5. การเจริญเติบโต และผลของการเสียรยางค์ ต่อการเจริญเติบโต และการงอก
ใหม่ของรยางค์ของปลาดาวแดงที่เป็นอาหารของกุ้งการ์ตูน (Hymenocera 
picta) , ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

7.4.6. พัฒนาการ การเจริญเติบโต และ อัตราการรอดตายของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน  
(Hymenocera picta) ที่อนุบาลด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน , ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

7.4.7. ธุรกิจการค้าสัตว์ทะเลสวยงามในกลุ่มกุ้ง กั้ง ปู ของประเทศไทย , ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

7.4.8. ปริมาณไขมัน รงควัตถุแคโรทีนอยด์ที่เหมาะสมต่อการเพ่ิมความเข้มสีของปลา
การ์ตูนส้มขาว , ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวศิรประภา  ฟ้ากระจ่าง ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (Miss Siraprapa  Fahrajang )  

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   
1-6202-00003-54-5 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน  
นักวิทยาศาสตร์  

4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail 
สถานีวิจัยย่อยชะอ า สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ต . บางเก่า อ. ชะอ า จ. 
เพชรบุรี 76120 
โทรศัพท:์ 0-32448-374-5  โทรสาร: 0-32448-375 
e-mail address: siraprapa@bims.buu.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง ปี พ.ศ.2550 
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมง) คณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2553 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
คุณภาพน้ า  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด-สัตว์น้ าเค็ม   สารพิษและกลิ่นไม่พึงประสงค์ในสัตว์น้ า 

7. ประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วม
วิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  
7.1. หัวหน้าโครงการวิจัย  

7.1.1. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตสัตว์น้ าให้ปลอดภัย: การพัฒนาการ
เลี้ยงปลานิลให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารพิษและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

7.2. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว  
7.2.1. ศิรประภา  ฟ้ากระจ่าง, ชยารัตน์  ปลื้มส าราญ , เอกพงษ์  แอบแฝง, กิตติชัย  

จันทร์ลภ, สุปราณี  วิกรัยบูรณ์ และ นิวุฒิ  หวังชัย .  2552.ผลของผักบุ้งต่อการ
ควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่าย Microcystis aeruginosa.  83-91 น.  ใน 
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งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปี 2552.  ระหว่างวันที่ 
18-19 กุมภาพันธ์ 2552.  เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

7.2.2. นิวุฒิ  หวังชัย, ชยารัตน์  ปลื้มส าราญ, ศิรประภา  ฟ้ากระจ่าง, Norio  Iwami และ 
Tomoaki  Itayama.  2553.  การสะสมกลิ่นไม่พึงประสงค์ในปลานิล 
(Oreochromis niloticus) ที่เลี้ยงในกระชังและในบ่อดิน.  วารสารส านักวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการการเกษตร.  27(1): 19-27. 

7.3. งานวิจัยที่ก าลังท า : - 
 


