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ปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) เพื่อการอนุรักษและการผลิตเชิง
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บทสรุปการบริหารแผนงานวิจัย 

 แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน, Synchiropus 

splendidus (Herre, 1927) เพื่อการอนุรักษและการผลิตเชิงพาณิชย เปนแผนงานวิจัยท่ีมีความ

สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ แผนงานวิจัยท่ี 3 การวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับ

ประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝงเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขันและการพึ่งพาตนเอง มี

วัตถุประสงคหลักของแผนงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุงการตูนสําหรับการผลิตเชิง

พาณิชย มีระยะเวลาการวิจัย 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 ปที่รายงานเปนปท่ีสองของ

แผนงานวิจัย 

แผนงานวิจัยประกอบไปดวย โครงการวิจัย 8 โครงการ ภายใต 4 แผนงานวิจัยยอย สําหรับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบไปดวย 4 แผนงานวิจัยยอย 7 โครงการวิจัย ไดรับงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 4,270,000.00 บาท (สี่ลานสองแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) ผลการดําเนินงานพบวา บรรลุ

เปาหมายของแผนงานวิจัย 7 ตัวชี้วัด จากเปาหมายที่กําหนดไว 7 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ีหนึ่งและสอง 

ไดขอมูลผลงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการดํารงชีวิตและการสืบพันธุการเจริญพันธุของปลาแมนดา

รินท่ีไดจากธรรมชาติ  ซึ่งเปนองคความรูใหมที่เกิดข้ึน และสามารถนําไปใชสนับสนุนในการจัดการ 

การทําฟารมเพาะเลี้ยง ในดานการจัดการพอ-แมพันธุ เปนผลสําเร็จเบ้ืองตน เพื่อนําไปใชสนับสนุน

ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดารินของแผนงานวิจัยตอไป รวมทั้งไดองคความรู

พื้นฐานทางดานพันธุศาสตรเซลลของปลาแมนดาริน เพื่อใชในการวางแผนสําหรับการอนุรักษ การ

ปรับปรุงพันธุใหเปนปลาเศรษฐกิจและเพิ่มผลผลิตเพื่อคืนสูธรรมชาติ  

ตัวชี้วัดที่สาม ไดระบบเลี้ยงปลาแมนดาริน ในเร่ืองของสภาพแวดลอมตางๆ  ชนิดของ

อาหารและปริมาณอาหารธรรมชาติท่ีเหมาะสม  สัดสวนของพื้นที่ที่ผลิตอาหารธรรมชาติที่เกิดขึ้น

ภายในตูเลี้ยงกับพื้นที่เลี้ยงพอแมพันธุปลาแมนดาริน  ระบบกรองชีวภาพ ระบบการเก็บตัวออน

ลูกปลา หลงัจากน้ันจะมีการสรางระบบเลี้ยงพอแมพันธุในขนาดตางๆ แลวทําการทดสอบระบบเลี้ยง

พอแมพันธุท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนมา และไดสัดสวนความหนาแนนของลูกปลาแมนดารินท่ี

เหมาะสม ตออัตรารอด การ เจริญเติบโต ในการอนุบาลปลาแมนดารินตั้งแตแรกฟกจนถึงระยะที่มี

พัฒนาการเปลีย่นแปลงรูปราง (Metamorphosis) 

ตัวชี้วัดที่สี่,หาและหกไดขอมูลการอนุบาลลูกปลาที่ความหนาแนนของปลาและอาหารท่ี

เหมาะสม และระยะเวลาของการเปลี่ยนอาหารที่เหมาะสม เพื่อใชเปนเทคนิคในการอนุบาลลูกปลา

ใหมีอัตราการรอดสูง รวมทั้งการเสริมอาหารท่ีจําเปนสําหรับอาหารมีชีวิตวัยออน ซึ่งจะสงผลทําให

ลูกปลามีความแข็งแรง อัตราการรอดสูง และมีการเจริญเติบโตเร็ว ทําใหมีการสะสมสารสีในลูกปลา

ทําใหปลามีสีสันสวยงามเปนการเพิ่มคุณภาพและราคาของปลาอีกดวย 
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ตัวชี้วัดที่เจ็ด ไดขอมูลการตลาดที่สมบูรณพรอมนํามาใชในการประเมินในการทําฟารมตอไป 

ผลการวิจัยไดขอมูลการตลาดจากการสํารวจสมบูรณแลว สามารถแสดงใหเห็นถึงชนิด ปริมาณและ

มูลคาของปลาแมนดารินในตลาดของสัตวทะเลสวยงามภายในประเทศ และโรคที่พบในปลาแมนดา

ริน เพื่อเปนแนวทางในการรักษา การกักโรคและการปองกันโรค ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปน

ผลสําเร็จเปาประสงคของโครงการที่กําหนดไว 
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บทนํา (Introduction) 

ธุรกิจสัตวทะเลสวยงาม เปนธุรกิจที่มีมูลคาการซื้อขายท่ัวโลกสูงถึง 200-330 ลานเหรียญ

สหรัฐ (US$) ตอป (Green, 2003) หรือประมาณ 6,000-9,900 ลานบาทตอป (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 

1 เหรียญสหรัฐ = 30 บาท) โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเปนตลาดที่ใหญท่ีสุด ซึ่งมีประมาณ 60% 

ตลาดรองลงมาไดแก ยุโรป ญี่ปุน ไตหวัน และ ออสเตรเลีย (Baquero, 1999) จากท่ีมีการประเมิน

พบวาท่ัวโลกมีผูที่เลี้ยงสัตวทะเลสวยงามรวมท้ังสิ้น 1.2 ถึง 2 ลานราย (Green, 2003) และจํานวนผู

เลี้ยงปลาทะเลมีแนวโนมเพิ่มท่ัวโลก ท้ังนี้เนื่องจากเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวทะเลสวยงามที่พัฒนาข้ึน

อยางรวดเร็ว แตการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาทะเลสวยงามยังนี้นอยมาก  

สัตวทะเลสวยงามสวนใหญมีการแพรกระจายอยูในแนวปะการัง ซึ่งเปนระบบนิเวศที่อุดม

สมบูรณมากและขณะเดียวกันก็มีความบอบบาง การทําการประมงสัตวทะเลสวยงามที่ผิดวิธีและการ

จับสัตวทะเลสวยงามชนิดใดชนิดหน่ึงจํานวนมากจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศแนวปะการัง ทําให

ระบบนิเวศเสียสมดุลย และยังทําใหความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงอีก

ดวย 

ปลาทะเลสวยงามที่มีการจับข้ึนมาเขาสูวงการธุรกิจปลาทะเลสวยงามมีประมาณ 1,471 

ชนิด จํานวนประมาณ 20-24 ลานตัวตอป (Wabnitz et. al, 2003) และบางรายงานกลาววามีสูงถึง 

30 ลานตัวตอป (Wood, 2001)  จากท้ังหมด 80 ประเทศทั่วโลก (Sale, P.F. 2002) โดยปลาทะเล

สวยงามเหลานี้เกือบทั้งหมดถูกจับข้ึนมาจากธรรมชาติ โดยเฉพาะจากแนวปะการัง มีนอยมากท่ีมา

จากการเพาะเลี้ยง (Wood 2001) และยังมีความหลากหลายของชนิดนอยมากเมื่อเทียบกับความ

ตองการ ซึ่งแตกตางจากปลาสวยงามน้ําจืดท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงมาเปนเวลานาน

และมีการปรับปรุงพันธุมาอยางตอเนื่อง จนทําใหในปจจุบันปลาสวยงามนํ้าจืดจึงไดจากฟารม

เพาะเลี้ยง (Dawes, 1999) 

ปลาทะเลสวยงามบางชนิดแมจะมีรายงานวาปรับตัวใหเขากับสภาพตูเล้ียงไดยากแตก็ยัง

เปนที่ตองการของผูนิยมเลี้ยงปลาทะเลสวยงามทั่วโลกเพราะมีสีสันและพฤติกรรมท่ีแปลก ไดแก 

ปลาแมนดาริน (Synchiropus splendidus) และ ปลาพยาบาล หรือ Bluestreak cleaner 

wrasse (Labroides dimidiatus) (Wabnitz et. al, 2003) โดยเฉพาะปลาแมนดารินเพศผูเมื่อถึง

เวลาผสมพันธุจะแผครีบหลังออกมาและวายวนเวียนเพื่อดึงดูดใหตัวเมียเขามาผสมพันธุ ทําใหการ

จับปลาแมนดารินจึงมีการเลือกจับปลาเพศผูมากกวาเพศเมีย (Chan and Sadovy, 1998) 
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ปลาแมนดาริน, Sychiropus splendidus เพศผูท่ีแผครีบหลังออกมาอยางงดงาม ท่ีมา: 

http://www.nano-reef.com/featured/?tank=30 

 ปลาแมนดาริน, Sychiropus splendidus จัดอยูในวงศ Callionymidae หรือกลุม 

Dragonet fish ซ่ึงจากฐานขอมูลของ Fishbase (http://www.fishbase.org/) มีทั้งหมด 19 สกุล 

222 ชนิด และกลุมดราโกเน็ตที่เปนที่นิยมและตองการในกลุมผูเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม ทําใหมีการ

จับ ข้ึนมาจากธรรมชาติ เพื่อค าขายกันคอนขางมาก คือ ปลาแมนดา ริน (mandarinfish, 

Synchiropus splendidus) (Wood, 2001) ปลาแมนดารินจุด (picturesque dragonet, 

spotted dragonet, S. picturatus (Hayden, 2010, ขอมูลจากผลการสํารวจธุรกิจปลาสวยงาม

น้ําเค็ม 2547-2548, สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล) และปลาสกูตเตอรดราโกเน็ต หรือ ออเซลเลตด

ดราโกเน็ต (scooter dragonet, ocellated dragonet, S. ocellatus) (Wood, 2001) 

   

ปลาดราโกเน็ต 3 ชนิดท่ีมีการจับขึ้นมาเขาสูธุรกิจปลาทะเลสวยงาม (ก) = ปลาแมนดาริน 
(Synchiropus splendidus  (ข) = ปลาแมนดารินจุด (S. picturatus) และ (ค) = ปลาสกูตเตอรดราโกเน็ต, S. 

ocellatus  ท่ีมา http://en.wikipedia.org/wiki/Mandarinfish, http://en.wikipedia.org/ wiki/Synchiropus_picturatus 
และ http://en.wikipedia.org/wiki/Synchiropus_ocellatus 

ในกลุมดราโกเน็ตนั้น ปลาแมนดาริน, S. splendidus เปนชนิดท่ีมีความตองการมากที่สุด 

จากรายงานการสํารวจการนําเขาปลาทะเลสวยงามหลายประเทศจะอยูใน 10 อันดับของการนําเขา

ในหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทย (Hayden, 2010, ขอมูลจากผลการสํารวจธุรกิจปลาสวยงาม

น้ําเค็ม 2547-2548, สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล) ในฐานขอมูลของ Fishbase รายงานวา ปลา

แมนดาริน S. splendidus มีการแพรกระจายอยูในประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เกาะริวกิว

ประเทศญี่ปุน มาเลเซีย ไมโครนีเซีย นิวคาลโดเนีย ปาเลา ปาปวนิวกินี ฟลิปปนส  และไตหวัน 

(Fishbase.org/) ไมมีรายงานวาพบในประเทศไทยท้ังๆ ท่ีมีรายงานวาพบในประเทศมาเลเซียท้ังท่ี

ชายฝงทะเลติดกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากยังไมมีการสํารวจอยางจริงจังก็เปนไปได เชนเดียวกับปลา

บางชนิด เชน ปลาสับปะรด (pinecone fish, Monocentris japonica ที่มีรายงานอยางเปน

ทางการวาพบในแนวปะการังของประเทศเขมรและมาเลเซียที่มีชายฝงทะเลติดกับประเทศไทย แต

(ก) (ข) (ค)



3 

 

ไมมีรายงานอยางเปนทางการวาพบในประเทศไทยแตจากการสํารวจในตลาดปลาทะเลสวยงาม

พบวาชาวประมงจับไดจากเขตทะเลไทยฝงอันดามัน เปนตน 

ประเทศไทยไดนําเขาปลาทะเลสวยงามในระหวาง มกราคม 2547 - สิงหาคม 2548 ถึง

ประมาณ 288,217 ตัว มีมูลคาประมาณ 104,121 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3,956,587 บาท (ใน

ป 2547-2548 อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 เหรียญสหรัฐ = 38 บาท และกรีนแมนดารินจัดอยูใน 

10 อันดับแรกของการนําเขา โดยมีการนําเขาประมาณ 7,800 ตัว )(ขอมูลจากผลการสํารวจธุรกิจ

ปลาสวยงามนํ้าเค็ม 2547-2548, สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล) และจากการศึกษาเบื้องตนของ

งานวิจัยเพาะเลี้ยงสัตวและพืชทะเล สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล พบวากรีนแมนดารินเปนปลา

สวยงามที่มีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียง และนาจะมีการศึกษาวิจัยเพื่อใหประเทศ

ไทยมีจํานวนชนิดปลาทะเลสวยงามทีไ่ดจากการเพาะเลี้ยงเพื่อการสงออกและนํารายไดเขาสูประเทศ

เพิ่มข้ึนอีกชนิดหนึ่งนอกเหนือไปจากปลาการตูน และยังเปนการชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดย

ลดปริมาณการนําข้ึนจากธรรมชาติอีกทางหนึ่งดวย  

สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล ซึ่งเปนสถาบันวิจัยท่ีมีสถานเลี้ยงสัตวน้ําเค็มอยูในความดูแล 

มีความมุงมั่นที่จะเปนศูนยกลางในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาทะเล สัตวไมมีกระดูกสัน

หลังและพืชทะเลสวยงาม (Center of Excellence in Marine Ornamentals Research) ซึ่งได

ดําเนินการวิจัยมาอยางตอเน่ืองและประสบผลสําเร็จในการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงปลาการตูนที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จนเกิดฟารม

เพาะเลี้ยงเพื่อการคา แตการสงเสริมใหประเทศไทยกลายเปนศูนยกลาง (Hub) ของธุรกิจในการผลิต

และสงออกสัตวทะเลสวยงาม จําเปนตองมีการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวทะเล

สวยงามชนิดใหมๆอยางตอเนื่อง  

ในระหวางปงบประมาณ 2553-2555 ไดรับการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงกุงการตูนซึ่งเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจในวงการสัตวทะเลสวยงาม 

และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะทําการถายทอดความรูใหแกผูท่ีสนใจเชนเดียวกับปลาการตูนที่ยีงคง

ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีมาจนถึงปจจุบัน 

สําหรับปลาแมนดารินน้ันสถาบันฯ ไดนําเขามาทําการศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเบื้องตนก็

พบวาสามารถเลี้ยงดูใหเกิดการผสมพันธุและวางไขไดในท่ีกักขัง จึงเปนปลาทะเลสวยงามที่มี

ศักยภาพในการพัฒนาเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย และเปนการสงเสริมใหลดการนําข้ึนจากธรรมชาติ 

ซึ่งหากไดรับการสนับสนุนใหดําเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจนประสบความสําเร็จ ประเทศ

ไทยก็จะมีโอกาสมีฟารมเพาะเลี้ยงปลาทะเลสวยงามเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งชนิด และเปนฐานในการสงเสริม

ใหเรากาวไปสูการเปนศูนยกลาง (Hub) ของธุรกิจในการผลิตและสงออกสัตวทะเลสวยงาม 
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วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย 

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน (Synchiropus sp.) สําหรับการผลิตเชิง

พาณิชย 

 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรของแผนงานวิจัย 

ปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus เปนปลาทะเลสวยงามที่เปนตองการในวงการ

ธุรกิจปลาทะเลสวยงาม ในปจจุบันปลาชนิดน้ีไดจากการจับข้ึนมาจากธรรมชาติ การวิจัยเพื่อพัฒนา

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดารินชนิดนี้เปนการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพในการ

พัฒนาไปใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ โดยไมตองเก็บเก่ียวจากธรรมชาติ แตเปนการพัฒนา

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเพื่อสรางผลิตภัณฑ (ปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus) ในฟารม

เพาะเล้ียง โดยไมตองไปรบกวนตนทุนของทรัพยากร ซึ่งในที่สุดจะชวยในดานของการอนุรักษ

ทรัพยากรอีกทางหนึ่งดวย  

ซึ่งแผนงานวิจัยน้ีตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ดวยการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ

ของทองถ่ิน โดยสงเสริมการใชความหลากหลายทางชีวภาพในการสรางความม่ันคงของภาค

เศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การพัฒนาเทคโนโลยี

การเพาะเลี้ยงปลาแมนดารินถือเปนนวัตกรรม เปนการพัฒนาขีดความสามารถและสรางนวัตกรรม

จากทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณของประเทศ  

ในขณะนี้แมวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงขาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จะยัง

อยูในระหวางการดําเนินการ แตจากแผนพัฒนาฯ ฉบับราง ไดกลาวถึงการปรับโครงสรางทาง

เศรษฐกิจสูการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน โดยการปรับโครงสรางการผลิตสูการใชองค

ความรู ภูมิปญญา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค การผลิตท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การใชประโยชนจากศักยภาพที่ประเทศไทยมี

อยูโดยเฉพาะภาคเกษตร มีการการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท่ีเนนให

มีการนําความคิดสรางสรรค ทรัพยสินทางปญญา วิจัยและพัฒนา ไปตอยอด ถายทอดและประยุกใช

ประโยชนทั้งเชิงพาณิชย สังคมและชุมชน ซึ่งก็สอดคลองกับแผนวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงปลาแมนดารินเพื่อการอนุรักษและเชิงพาณิชย ซึ่งในที่สุดจะนําไปสูการถายทอดเทคโนโลยี

สูเกษตรกรหรือผูประกอบการที่สามารถสรางรายได และยังเปนสินคาสงออก ซึ่งเปนการเพิ่ม

ศักยภาพในการแขงขันของประเทศเก่ียวกับสินคาท่ีเปนสัตวทะเลสวยงามอีกดวย 

ในดานนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาตินั้น แผนวิจัยน้ีตอบสนองนโยบายและ

ยุทธศาสตรการวิจัยของชาต ิ(พ.ศ. 2554-2559) ในการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงชายฝง
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เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขันและพึ่งพาตนเอง ซึ่งผลจากการวิจัยนี้จะเสริมความ

แข็งแกรงของธุรกิจฟารมเพาะเลี้ยงสัตวทะเลสวยงาม ซึ่งเปนกลุมธุรกิจท่ีเพิ่งเกิดข้ึนในประเทศไทย

จากการวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯดวยการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

คลินิกเทคโนโลยี หนวยบมเพาะวิสาหกิจ และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ ซึ่งในปจจุบันผลิตปลา

การตูนเพื่อการสงออก การเพิ่มจํานวนชนิดของสัตวที่เพาะพันธุไดเพื่อผลิตสงออก จะสรางความ

หลากหลาย และไดเปรียบทางการแขงขัน ตัวอยางเชน ในกรณีที่ผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี 

จํานวน 5% ของผูเขารับการอบรม คือ 4 ราย ไปผลิตปลาแมนดาริน จําหนายผลิตรายละ 1,000 ตัว

ตอเดือน จะมีกําลังผลิต 5,000 ตัวตอเดือน ราคาขายสง ออกตางประเทศราคาตัวละ 10 เหรียญ

สหรัฐ คิดเปนมูลคาเทากับ 1,500,000 บาทตอเดือน (30 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐ) หรือเทากับ 

18,000,000 บาทตอป (หมายเหตุ ตนทุนการผลิตตอตัวไมเกิน 30% ของราคาขาย) ซึ่งจํานวนฟารม

ที่ผลิต หรือจํานวนท่ีจะผลิตคงไมจํากัดอยูเพียง 1,000 ตัวตอเดือนตอฟารมเทานั้น 

นอกจากนี้แผนวิจัยน้ียังสอดคลองกับกลุมเร่ืองเรงดวนเก่ียวกับการเพิ่มมูลคาสินคาเกษรเพื่อ

การสงออกและลดการนําเขา ดังไดกลาวมาแลววาปลาแมนดาริน, S. splendidus เปนปลาทะเล

สวยงามที่เปนที่ตองการในตลาดปลาทะเลสวยงามของโลก และประเทศไทยปลาแมนดารินมีการ

นําเขามาในวงการธุรกิจปลาสวยงามอยูใน 10 อันดับแรก ดังน้ันหากประเทศไทยมีการพัฒนา

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน, S. splendidus เชิงพาณิชยไดสําเร็จนอกจากจะเปนการ

เพิ่มชนิดปลาทะเลสวยงามใหแกฟารมเพาะเลี้ยงปลาทะเลสวยงามแลวยังเปนการเพิ่มรายไดเขา

ประเทศและลดการนําเขาไดดวย 

จากคําแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบันแผนวิจัยน้ีก็สอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจใน

ดานการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจภาคเกษตรดวยการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการ

สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเศรษฐกิจที่เปฯมิตกับสิ่งแวดลอม เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคา

ทางการเกษตรท่ีลดการนําเขาและเพิ่มชนิดสินคาท่ีสงออก และยังเปนการชวยอนุรักษทรัพยากรปลา

แมนดารินของโลกซึ่งในขณะนี้มีความตองการในวงการตลาดปลาทะเลสวยงามสูงทําใหมีการจับ

ข้ึนมาเพื่อสนองความตองการในปริมาณมากในแตละป 

 

กรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีบุคลากรที่มีความสามารถในดานการเกษตรกรรมเปนจํานวน

มาก โดยเฉพาะปลาสวยงาม และประเทศไทยยังเปนประเทศที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีในการ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามนํ้าจืดเปนอันดับตนๆ แตการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาทะเล

สวยงามและสัตวทะเลสวยงามอ่ืนๆในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับปลาสวยงามน้ําจืดแลวนับวา

ยังลาหลัง ท้ังน้ีเนื่องจากสัตวทะเลสวยงามมีวงจรชีวิตท่ีคอนขางซับซอน และมีผูศึกษาวิจัยในดาน
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ชีววิทยาและการเพาะเล้ียงนอยมาก และทําไดยากในประชาชนหรือเกษตรกรทั่วไป เน่ืองจากการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวทะเลสวยงามตองใชเงินลงทุนสูง  

แตเดิมไมมีหนวยงานราชการที่จะสนใจหรือลงทุนในการวิจัยทําใหเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

สัตวทะเลสวยงามไมพัฒนาในประเทศไทย ตอมาสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดใหการ

สนับสนุนการวิจัยแกสถาบันวิทยาศาสตรทางทะล ในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา

ทะเลสวยงามในกลุมปลาการตูน ระหวางป 2546-2548 ผลสําเร็จจากการวิจัยไดถูกถายทอดและได

การสนับสนุนจากหนวยงานสนับสนุน อีกหลายโครงการจากหลายหนวยงาน เชน โครงการหนวยบม

เพาะวิสาหกิจ โครงการคลินิกเทคโนโลยี และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  ทําเกิดฟารมเพาะเลี้ยง

ปลาทะเลสวยงามในกลุมปลาการตูนข้ึนในประเทศไทย และสถาบันฯ ยังคงมีฟารมสาธิตการ

เพาะเลี้ยงปลาการตูน มีการใหคําปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการตูนมาจนถึง

ปจจุบัน  แตอยางไรก็ตามการพัฒนาเพื่อใหมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ ในท่ีนี้คือ ชนิดพันธุ

มากข้ึน จะสามารถสงใหประเทศไทยกลายเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกสัตวทะเลสวยงาม

ตอไปไดในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตวทะเลสวยงาม จึงควรดําเนินการวิจัย

อยางตอเนื่องและจริงจัง  

ปลาแมนดาริน, S. splendidus เปนปลาทะเลสวยงามอีกกลุมหนึ่งที่มีความตองการสูง 

และมีศักยภาพในการพัฒนาการเพาะเลี้ยง และมีมูลคาตอหนวยคอนขางสูงโดยเฉพาะเพศผูท่ีมีสีสัน

สวยงาม คือ มีราคาขายปลีกในตลาดตางประเทศ ประมาณตัวละ 50-70 เหรียญสหรัฐ 

(http://www.aquacorals.com/SHOPFish-Mandarins.htm) การขาดขอมูลการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงเปนปญหาหลักในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน, S. splendidus  ซึ่ง

รายงานที่ปรากฏมีแตเพียงรายงานท่ีไมใชรายงานทางวิทยาศาสตร แตเปนบทความอธิบายผลการ

อนุบาลของกลุมผูเลี้ยง (Hobbyist) เทานั้น (Raabe and Raabe, 2007)  

การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงชนิดพันธุใหมนั้น มีความจําเปนตองเริ่มตั้งแตความรู

เขาใจในชีววิทยาของชนิดพันธุท่ีจะทําการเพาะเลี้ยง เชน ตองมีการศึกษาถึงวงจรชีวิตโดยเฉพาะ

ชีววิทยาการสืบพันธุ พฤติกรรมท่ีเก่ียวของ การพัฒนาของตัวออน จนถึงตัวเต็มวัย (โครงการวิจัยที่ 

1) เพื่อที่จะนํามาเปนขอมูลในการจัดการ เชน เมื่อทราบวาปลาแมนดาริน, S. splendidus เริ่ม

สมบูรณเพศเมื่อไร อายุเทาไรจึงเร่ิมมีความแตกตางทางเพศ (Sex differentiation) มีความดกของ

ไขเทาไร ใชเวลาในการฟกนานก่ีวัน ชวงระยะเวลาการพัฒนาการจากวัยออนจนถึงวัยเจริญพันธุใช

เวลานานเทาไรและมีความสัมพันธกับการสืบพันธุอยางไร เปนตน การศึกษาเก่ียวกับพันธุศาสตรก็

เปนการนําความรูมาใชในการปรับปรุงพันธุปลาแมนดารินใหสอดคลองกับความตองการของตลาดซึ่ง

เปนการเพิ่มมูลคาของผลผลิต (โครงการวิจัยที่ 2) ความรูพื้นฐานจากการวิจัยเหลาน้ีจําเปนมาก

สําหรับการผลิต และควบคุมวงจรชีวิต (closed cycle) รวมท้ังพัฒนาสายพันธุของปลาแมนดาริน, 

S. splendidus ตอไปในอนาคต  
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ปลาแมนดาริน, S. splendidus มีระบบการดํารงชีวิตเปนแบบฮาเร็ม กินอาหารเปนพวก

สัตวขนาดเล็กที่หลบซอนอยูตามซอกหลืบในบริเวณที่อยูอาศัย เชน harpaticoid copepods, 

polychaete worms, small gastropods, gammaridean amphipods และ ostracods เปนตน 

ในธรรมชาติจะออกหากินในเวลากลางวันตามซอกหลืบของแนวปะการังในบริเวณพื้นท่ีรอบ ๆ ที่อยู

อาศัย  

ในการผลิตสัตวน้ําชนิดใดชนิดหนึ่งอยางยั่งยืนน้ัน จําเปนตองพัฒนาพันธุสัตวที่ไดจากการ

เพาะเลี้ยงข้ึนมาเปนพอ-แมพันธุ โดยไมตองมีการนําพอ-แมพันธุ มาจากธรรมชาติ อีกทั้งการเลี้ยง

สัตวใหไดขนาดลาดนั้นตองทราบอัตราการเจริญเติบโต การรอดตาย ในที่เลี้ยง ปลาแมนดาริน, S. 

splendidus ก็เชนเดียวกัน ในกระบวนการการผลิตปลาแมนดาริน, S. splendidus เพื่อจําหนาย

นั้น จําเปนตองทราบถึงวงจรการเลี้ยงและผลิตพอ-แมพันธุ และการเจริญเติบโต การเจริญพันธุของ

ปลาแมนดาริน, S. splendidus ท่ีไดจากการเพาะเลี้ยง และแนวทางในการเลี้ยงและใหอาหารท่ี

เหมาะสม รวมถึงเทคนิคการเก็บไขปลาที่เหมาะสม (โครงการวิจัยที่ 3) หรือหาอาหารเสริมหรือ

ทดแทนลงไปในระบบใหเหมาะสม รวมท้ังผลกระทบของการใหอาหารเสริมหรือทดแทนตอการผลิต

ปลาแมนดาริน, S. splendidus (โครงการวิจัยที่ 6) เพื่อจําหนายรวมทั้งใชในการประเมินตนทุนการ

ผลิต 

ปญหาของการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงชนิดพันธุใหมๆ สวนใหญแลวจะพบวาระยะ

วัยออนเปนระยะที่จะตองทําการวิจัยเพื่อแกปญหามากที่สุด สวนใหญเกิดจากอาหารที่ไมเหมาะสม 

ทําใหลูกสัตวน้ําวัยออนไมสามารถเจริญเติบโตจนพนระยะวัยออนได เชนเดียวกับท่ีจะพบในการ

พัฒนาเทคโนโลยีการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน, S. splendidus ซ่ึงยังไมมีการวิจัย และคาดวาจะมี

ปญหาอีกหลายประการท่ีจําเปนตองวิจัยเพื่อหาคําตอบ ลูกปลาแมนดาริน, S. splendidus มีขนาด

เล็กมากการหาขนาดของอาหารมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการของลูกปลาในแตละระยะ รวมถึง

ความหนาแนนหรือปริมาณอาหารที่เหมาะสมในระหวางการอนุบาลนับวาเปนปจจัยที่จําเปนตอ

อัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลา (โครงการวิจัยที่ 4) ในขณะเดียวกันก็

จําเปนตองศึกษาวิจัยเพื่อหาขอมูลเก่ียวกับการเสริมอาหารที่จําเปนสําหรับอาหารมีชีวิตวัยออน ซึ่ง

จะสงผลทําใหลูกปลามีความแข็งแรง อัตราการรอดสูง และมีการเจริญเติบโตเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากสัตว

เหลานี้มีความตองการสารอาหารบางชนิดสูงกวาสัตวน้ําทั่วๆไป เชน จากการทดลองเสริมกรดไขมัน 

และวิตามินซีเขาไปในไรน้ําเค็ม และอารทีเมียวัยออน กอนนําไปเลี้ยงลูกปลาการตูน พบวาสามารถ

เพิ่มอัตราการรอดตายได (McEvoy et. al., 1998; Woods, 2003)    ดังน้ันการศึกษาถึงผลของการ

เสริมกรดไขมันและวิตามินซีในแพลงกตอนสัตวที่ ใช เปนอาหารของลูกปลาแมนดาริน, S. 

splendidus จึงเปนแนวทางในการวิจัยที่จะสามารถอนุบาลลูกปลา มีอัตราการเจริญเติบโต และ

รอดตายเพิ่มข้ึน นอกจากการเสริมคุณคาทางอาหารใหกับแพลงกตอนแลว มีรายงานการวิจัยหลาย

ฉบับ รายงานวาผลการอนุบาลลูกสัตวทะเลวัยออนดวยโคพีพอดสามารถที่จะทําใหการอนุบาลลูก
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สัตวน้ําที่ไมสามารถอนุบาลไดจนพนระยะเปลี่ยนแปลงรูปราง (metamorphosis) สามารถ

เจริญเติบโตจนพนระยะดังกลาวได และสามารถเพิ่มอัตราการรอดตาย (McEvoy et. al., 1998; 

Pyne and Rippingales, 2000)  ดังน้ันการวิจัยการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน, S. splendidus ดวย

โคพีพอดจึงเปนแนวทางวิจัยอีกแนวหนึ่งในการแกปญหาในการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน, S. 

splendidus (โครงการวิจัยที่ 5) และทําใหมีการสะสมสารสีในลูกปลาทําใหปลามีสีสันสวยงามเปน

การเพิ่มคุณภาพและราคาของปลาอีกดวย (โครงการวิจัยที่ 7) 

ในกระบวนการผลิตสัตวนํ้าน้ัน กระบวนการตั้งแตแหลงท่ีมาของพอแมพันธุ กระบวนการ

ขนยาย รวมทั้งกระบวนการในระหวางการผลิตไดไดในปริมาณที่สูงกวาสภาพแวดลอมในธรรมชาติ 

สิ่งที่ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดคือการเกิดโรค ซึ่งหากผูเลี้ยงมีความรูความเขาใจรวมถึงการศึกษา

เพื่อใหไดมาซึ่งชนิดของโรค สาเหตุของการเกิดโรค ก็จะสามารถควบคุมโรคได และทําใหเกิดความ

เสียหายในกระบวนการผลิตนอยลงไปได (โครงการวิจัยที่ 8) 
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ผังแสดงความเชื่อมโยงประเด็นวิจัยท่ีตอบโจทยในการพัฒนากระบวนการผลิตในแผนวิจัยการพัฒนา

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาปลาแมนดาริน, S. splendidus 

 
 

นําไปสูการอนุรักษทรัพยากรปลาแมนดาริน, 

S. splendidus ในธรรมชาติ 

เปาหมาย 

เทคโนโลยีการผลิตและการตลาด 

ปญหา ผลผลิต 

ประเด็นวิจัย ขอมูลท่ีใชในการวางแผนการตลาด 

การแกปญหา 

นําขอมลูจากโครงการท่ี 10 ของแผน

วิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงปลาการตูนฯ มาใช 

ปญหา การเลี้ยงและการผลติพอ-แมพันธุคุณภาพ 

ประเด็นวิจัย อาหาร/อาหารเสริม การเจริญเติบโต 

การเจริญพันธุ 

การแกปญหา 

โครงการท่ี 3, 6  

ปญหา การอนุบาลลูกปลาแมนดารินวัยออน 

ประเด็นวิจัย อาหารวัยออน ความหนาแนนท่ีเหมาะสม 

ระยะเวลาเปลียนอาหาร สารอาหาร 

การแกปญหา 

โครงการท่ี 4,5,7 

ปญหา การเลี้ยงพอ-แมพันธุ 

ประเด็นวิจัย ผลิตอาหารธรรมชาติ อาหารทดแทน 

ความสมบูรณเพศ 

การแกปญหา  

โครงการท่ี 3 และ 6 

ปญหา พอ-แมพันธุ ธรรมชาติ 

ประเด็นวิจัย ชีววิทยาการสบืพันธุ  การ

ปรัปรุงพันธุ การพัฒนาการของวัยออน 

การแกปญหา  

โครงการท่ี 1 และ 2 

ปญหาเร่ืองโรค 

ประเด็นวิจัย การศึกษาความชุกและโอกาสของ

การเกิดโรค 

การแกปญหา  

โครงการท่ี 8 
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ดังนั้นในแผนวิจัยนี้จึงไดวางกรอบนการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงของโครงการวิจัยท่ีอยูภายใต

แผนวิจัยเปนวงจรแบบบูรณาการ เพื่อตอบโจทยประเด็นปญหาในกระบวนการผลิตปลาแมนดาริน, 

S. splendidus เพื่อใหไดเทคโนโลยีการเพาะเลี่ยงที่ผูประกอบการสามารถนําไปใชไดผลจริง และ

เมื่อผูประกอบการเกิดปญหาทีมวิจัยก็สามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาได เชนเดียวกับท่ีสถาบัน

ฯ ไดดําเนินการสําเร็จมาแลวในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการตูน และหอยหวาน และ

กําลังดําเนินการในกุงการตูน สําหรับขอมูลทางดานการตลาดน้ันสามารถนําขอมูลในโครงการสํารวจ

ธุรกิจปลาสวยงามนํ้าเค็มท่ีอยูภายใตแผนวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการตูนเพื่อการ

อนุรักษและการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย ท่ีทําการศึกษาสํารวจในป 2547-48 มาใชประเมินดาน

การตลาดได 

วิธีบริหารแผนงานวิจัยและแผนการดําเนินงาน 

(ปที่ 2 ของแผนงานวิจัย ปงบประมาณ 2557) 

การบริหารแผนงานวิจัยในปที่ 2 

การดําเนินการวิจัยมักจะพบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีมีความแตกตางกันไปใน

แตละโครงการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยท่ีเก่ียวของกับธรรมชาติlและสิ่งมีชีวิต การวางแผนในการ

ทํางานวิจัยเองหลาย ๆ คร้ังก็ประสบปญหาที่วิธีการวิจัยไมท่ีวางไว ทําใหมีปญหาเมื่อลงมือ

ปฏิบัติงานจริง ซึ่งจําเปนที่จะตองมีการปรับวิธีการใหเหมาะสม แตบางคร้ังนักวิจัยขาดประสบการณ

ในการแกปญหาจึงทําใหการทํางานชะงักไมสามารถดําเนินการตอไปได ซึ่งในกรณีน้ีหัวหนา

โครงการวิจัยหรือผูอํานวยการแผนตองกํากับติดตามเพื่อใหคําปรึกษาและชวยแกปญหาที่เกิดข้ึน  

ในแผนวิจัยนั้นโครงการวิจัยยอยจะมีการเชื่อมโยงกัน หากโครงการท่ีตองเปนผูใหขอมูลใน

โครงการถัดไปมีปญหาก็อาจจะกระทบโครงการอ่ืนในแผนวิจัยได ผูอํานวยการแผนควรมีการกํากับ

ติดตามดวยการใหมีการประชุมเพื่อติดตาม ทบทวนวิธีการ ปรัปปรุงและแกไขปญหาในการทํางาน 

และคณะขาดประสบการณืผลการดําเนินงานไมเปนไปตามที่วางไวตองมีการปรับวิธีการวิจัยเพื่อให

การวิจัยตาง ๆ ในโครงการดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมาย คณะผูวิจัยเองเมื่อประสบปญหาตอง

นํามาเสนอในทีมวิจัยเพื่อจะไดระดมความคิดเพื่อแกปญหา 

แนวทางในการแกปญหาคือ ในการบริหารแผนงานวิจัยจึงตองมีการกําหนดใหมีคณะ

ผูบริหารแผนงานวิจัย ซึ่งมีหนาท่ี บทบาทท่ีชัดเจน ในการกํากับติดตาม และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

รวมกัน โดยกําหนดใหมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงท่ี

จะทําใหการวิจัยไมสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยมีโครงสรางการบริหารแผน

วิจัย และกําหนดบทบาทของผูบริหารแผนวิจัยและทีมวิจัยดังนี ้
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หนาที่ความรับผิดชอบของคณะผูบริหารแผนงานวิจัย 
ผูอํานวยการแผนงานวิจัย มีหนาที่ใหความสะดวก ประสานความรวมมือ ระหวางผูบริหาร

และคณะผูวิจัย เรียกประชุมและเปนประธานการประชุม ในวาระตางๆ เชน ประชุม

วางแผนการทํางาน ประชุมรายงานความกาวหนา ประชุมการจัดทํารายงาน ฯลฯ 

ตามที่กําหนดในแผนการบริหารงานวิจัย โดยใหแผนงานวิจัยประสบผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคและเวลาที่กําหนดไว 

เลขานุการ/ผูประสานงาน/ผูวางแผน มีหนาท่ีดําเนินการ กําหนดการประชุมในวาระตางๆ 

ประสานงานในการประชุม การติดตามผลความกาวหนาตางๆของแผนงานวิจัย 

รวมทั้งการประสานงานในการจัดทํารายงานตางๆ 

หัวหนาโครงการวิจัย มีหนาท่ีใหคําแนะนําแกคณะผูรวมวิจัย และรวมดําเนินการวิจัย และ

แกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนกับงานวิจัยในเบื้องตน หากไมสามารถแกไขได หัวหนา

โครงการวิจัยจะเปนผูขอใหมีการประชุมคณะผูบริหารแผนงานวิจัย เพื่อแกปญหาท่ี

เกิดข้ึน และเปนผูควบคุมการทําวิจัยในโครงการที่รับผิดชอบ ใหบรรลุผลตาม

วัตถุประสงค และเวลาท่ีกําหนดไว 

 

 

ดร. เสาวภา สวัสดิ์พีระ 

ผูอาํนวยการแผนงานวิจัย 

นางสาววิรชา เจริญด ี

เลขานุการแผนงานวิจัย 

หัวหนาโครงการวิจัย 

นางสาวเสาวภา สวัสด์ิพีระ 

โครงการวิจัยท่ี 1 

นางสาววรรณภา กสิฤกษ 

โครงการวิจัยท่ี 2 

นายณัฐวุฒิ เหลืองออน 

โครงการวิจัยท่ี 3 

นางสาวดวงทิพย  อยูสบาย 

โครงการวิจัยท่ี 4 

นางสาววิไลวรรณ พวงสันเทียะ 

โครงการวิจัยที่ 5 

นางสาวอมรรัตน  กนกรุง 

โครงการวิจัยท่ี 7 

นางสาวจารุนันท  ประทุมยศ 

โครงการวิจัยที่ 6 

นายสมรัฐ ทวีเดช 

โครงการวิจัยท่ี 8 
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ตารางที่ 1 แผนและข้ันตอนการดําเนินงานของแผนงานวิจัย 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ประชุมวางแผนดําเนินการวิจัย x                                    
ประชุมติดตามความกาวหนาและ

แกไขปญหาการวิจัย 
  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x 

ประชุมเพ่ือรายงานความกาวหนา

และจัดทํารายงาน 
     x      x      x            x       

ประชุมจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ

ของแตละโครงการ 
          x  x          x  x            

ดําเนินการวิจัยในโครงการท่ี 1                                      

ดําเนินการวิจัยในโครงการท่ี 2                                      

ดําเนินการวิจัยในโครงการท่ี 3                                      

ดําเนินการวิจัยในโครงการท่ี 4                                      

ดําเนินการวิจัยในโครงการท่ี 5                                      

ดําเนินการวิจัยในโครงการท่ี 6                                      

ดําเนินการวิจัยในโครงการท่ี 7                                      

ดําเนินการวิจัยในโครงการท่ี 8                                      

ประชุมและจัดทํารายงานฉบับ

สมบูรณของแผนงานวิจัย 
                                  x x 
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กลยุทธของแผนงานวิจัย 

การพัฒนาแผนงานวิจัยนี้มีการกําหนดกลยุทธของแผนงานวิจัยตั้งแตเริ่มตน โดยมีการ

กําหนดเปาประสงค (Goal) ที่ชัดเจนของแผนงานวิจัย รวมทั้งผลผลิตและผลลัพธที่จะเกิดข้ึนกอน 

เพื่อใหโครงการวิจัยทุกโครงการที่จะพัฒนาข้ึนมีความสอดคลอง สนับสนุนเปาประสงคหลักของแผน

งานวิจัย และทําการวิเคราะหประเด็นปญหาท่ีตองการการแกปญหาดวยการวิจัย วิเคราะหประเด็น

การวิจัยที่สอดคลองกับปญหา และกําหนดโครงการวิจัยตางๆท่ีสนับสนุนประเด็นวิจัยเหลานั้น ท้ังนี้มี

การจัดกลุมโครงการตางๆ ใหอยูภายใตแผนงานวิจัยยอยจํานวน 4 แผน เพื่อใหมีความชัดเจนในกลุม

โครงการวิจัย และการกําหนดตัวบุคคล ที่มีความชํานาญในแผนงานวิจัยยอยเขามาพัฒนาโครงการ 

หรือเปนผูรวมโครงการวิจัย เพื่อใหการพัฒนาโครงการวิจัยมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการ

ไมบรรลุเปาประสงคของแผนงานวิจัย 

 

ระยะเวลา และสถานที่ทาํการวิจัย 

ระยะเวลาท่ีใชในการทําการวิจัย รวม 3 ป เร่ิมต้ังแตเดือน ตุลาคม 2555 จนถึง เดือน

กันยายน 2558 ปทีร่ายงานผลฉบับนี้ เปนปงบประมาณ 2557 เปนปท่ีสองของแผนงานวิจัย 

สถานท่ีทําการวิจัย ดังตอไปน้ี 

1. งานวิจัยเพาะเลี้ยงสัตวและพืชทะเล ฝายวิจัย สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัย

บูรพา 

2. สถานีวิจัยยอยชะอํา ตําบลบางเกา อ.ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

3. สถานีวิจัยแสมสาร ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

4. ตลาดการคาสัตวทะเลสวยงาม สวนจตุจักรและบริเวณใกลเคียงสวนจตุจักร  

 

ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการดําเนิน 

งานตลอดแผนงานวิจัย  

ในปที่ 1 เปนการวิจัยเก่ียวกับพันธุศาสตรเซลลของปลากลุมดราโกเน็ต ชีววิทยาที่เก่ียวของ

กับพฤติกรรมการกินอาหารและการสืบพันธุของปลาแมนดาริน, S. splendius ท่ีไดมาจากธรรมชาต ิ

การพัฒนาการของปลากแมนดารินวัยออน ออกแบบและสรางระบบการเลี้ยงพอแมพันธุปลาเพื่อใช

ในการทดลองระบบพอแมพันธุ เทคนิคการอนุบาลลูกปลาเบื้องตนเพื่อนํามาใชในการทดลอง

เก่ียวกับการอนุบาลลูกปลา และเร่ิมทําการทดลองอนุบาลลูกปลาที่ความหนาแนนแตกตางกัน และ

การสํารวจความชุกและโอกาสท่ีเกิดโรคในปลาแมนดารินปท่ี 1 ซึ่งผลที่ไดคือ (1) ขอมูลทางชีววิทยา
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ที่จะถูกนําไปใชในการพัฒนาเทคนิคการดูแลพอแมพันธุปลาแมนดาริน (2) ไดองคความรูดาน

พันธุกรรมท่ีใชเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนาปรับปรุงพันธุในอนาคต (3) ไดระบบสําหรับทดลองการ

เลี้ยงพอแมพันธุปลาแมนดารินสําหรับการทดลองในปที่ 2 และ 3 ตอไป (4) ไดขอมูลเบื้องตนสําหรับ

ไปสูการพฒันาเทคนิคการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน และการทดลองเรื่องอาหารเสริมสําหรับลูกปลา

ตอไปในปท่ี 2 และ 3  (5) ไดขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับโรคที่มีโอกาสเกิดในปลาแมนดาริน แรก ซ่ึงผลท่ี

ไดในปท่ี  1 น้ี เปนผลสําเร็จเบ้ืองตน (P) ท่ีนําไปใชในการตอยอดการวิจัยในปที่ 2 และ 3 รวมถึง

องคความรูอยอดการวิจัยในอนาคตได 

ปที่ 2 เปนการวิจัยตอเนื่องข้ันสุดทายของพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับการสืบพันธุและการ

พัฒนาการของปลาแมนดารินวัยออน และการสํารวจความชุกและโอกาสที่เกิดโรคกับปลาแมนดาริน 

ทําการทดลองตอเน่ืองเก่ียวกับเทคนิคการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน การเสริมอาหารในแพลงกตอน

สัตวเพื่อใชในการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน การยอมรับอาหารสําเร็จรูปของพอแมพันธุปลาแมนดา

ริน การพัฒนาระบบการเลี้ยงพอแมพันธุปลาแมนดาริน ซึ่งขอมูลท่ีไดเปนผลสําเร็จก่ึงกลาง (I) ท่ีจะ

นําไปตอยอดการวิจัยในปท่ี 3 

ปที่ 3 เปนการวิจัยตอเน่ืองจากปท่ี 2 ในประเด็นวิจัยที่เก่ียวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คือ 

อัตรารอดตาย และการเพิ่มคุณภาพของลูกปลาแมนดารินในการอนุบาล และจะไดระบบการเลี้ยงท่ี

เปนระดับเชิงพาณิชย ผลวิจัยดานการผลิตอาหารเสริมหรือทดแทนสําหรับเลี้ยงปลาแมนดาริน 

ผลการวิจัยดานการเลี้ยงตอเน่ืองจนถึงขนาดตลาด ผลที่ไดท้ังหมดในแตละโครงการจะสนับสนุน

วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย ซ่ึงผลสําเร็จในปนี้เปนผลสําเร็จตามเปาประสงค (G) ในข้ัน

สุดทาย คือ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน S. splendidus ในดานตางๆ คือ 

อาหารวัยออน อาหารตัวเต็มวัย ระบบการอนุบาล การเล้ียงใหไดขนาดตลาด และขอมูลเก่ียวกับ

ความชุกและโรคท่ีมีโอกาสเกิดกับปลาแมนดาริน S. splendidus  

ความคุมคาของงบประมาณ ในกรณีที่ 5% ของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยีดวยการ

ฝกอบรม คือ เพียง 4 ราย ไปผลิตปลาแมนดารินจําหนาย โดยสมมติวามีกําลังผลิตรายละ 1,000 ตัว

ตอเดือน จะมีกําลังผลิตรวม 5,000 ตัวตอเดือน ราคาขายสง ออกตางประเทศราคาตัวละ 10 เหรียญ

สหรัฐ คิดเปนมูลคาเทากับ 1,500,000 บาทตอเดือน (30 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐ) หรือเทากับ 

18,000,000 บาทตอป (หมายเหต ุตนทุนการผลิตตอตัวไมเกิน 30% ของราคาขาย) 
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ผลการบริหารแผนงานวิจัย 

การบริหารแผนงานวิจัย (ประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนวิจัย) 

ในปงบประมาณ 2557 ปท่ีสองของแผนงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง             

ปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927)เพื่อการอนุรักษและการผลิตเชิง

พาณิชย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได (เงินอุดหนุนรัฐบาล) 

มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวนทั้งสิ้น 1 แผนงานและ 7 โครงการวิจัย โดยไดรับแจงใหดําเนินการปรับ

ขอเสนอโครงการวิจัย พรอมแนบสัญญา เพื่อเสนอผูมีอํานาจลงนาม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557  

งบประมาณของแผนงานวิจัยและโครงการทั้ง 7 ไดรับการสนับสนุนรวม 4,270,000.00 บาท (สีล่าน

สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)  จากงบประมาณท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน 5,040,200.00  (หาลานสี่

หม่ืนสองรอยบาทถวน)  รายละเอียดดัง  ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนและไดรับการสนับสนุนของแผนงานและโครงการวิจัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณป พ.ศ. 2557 (บาท) 

ที่เสนอขอ ที่ไดรับการสนันสนุน 

แผนวิจัย 919,800.00 800,000.00 

โครงการท่ี 1 532,300.00 450,000.00 

โครงการท่ี 3 588,300.00 490,000.00 

โครงการท่ี4 559,800.00 500,000.00 

โครงการท่ี 5 539,400.00 470,000.00 

โครงการท่ี 6 574,900.00 490,000.00 

โครงการท่ี 7 816,000.00 640,000.00 

โครงการท่ี 8 509,700.00 430,000.00 

รวมทั้งส้ิน 5,040,200.00 4,270,000.00 

 
คณะผูบริหารแผนงานวิจัยไดดําเนินการจัดการประชุม เพื่อติดตามความกาวหนาของการ

ดําเนินงาน ประชุมเพื่อหารือ แกไขปญหาของการทําการวิจัยรายโครงการ ในชวงปงบประมาณ 

2557ตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 จนถึง เดือน กันยายน 2557 โดยมีวาระสําคัญของการประชุมในแต

ละคร้ัง คือ วาระสืบเนื่อง การติดตามผลการดําเนินงานรายโครงการ ซึ่งจะมีการเสนอความกาวหนา 

ความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค ท่ีพบในระหวางการดําเนินงาน ซึ่งแผนงานวิจัยนี้เปนการวิจัยกับสัตว

ชนิดใหม ขอมูลพื้นฐานที่เปนงานทางวิชาการมีนอยมาก ทําใหตองเผชิญกับปญหาตางๆเมื่อ
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ดําเนินการวิจัยมาก รวมทั้งฤดูกาลที่มีผลตอการจัดหาตัวอยาง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่มี

ผลตอตัวอยางท่ีทําการทดลอง การแกปญหาตองหารือรวมกัน แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู จาก

การดําเนินการวิจัยท่ีดําเนินการอยู ของแตละโครงการ ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาแกไขปญหาไปตาม

สภาพของปญหาท่ีเกิดข้ึนรายโครงการ  

ตัวอยางปญหาอุปสรรคที่ เกิดข้ึนและสงผลตอการดําเนินโครงการ ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด ทําใหเกิดความลาชา เชน การดําเนินการจัดหาครุภัณฑและอุปกรณ

ตางๆ ที่จําเปนตอการวิจัย รวมถึงการซอมแซมเครื่องมือที่จําเปนตองใชในการวิจัยท่ีมีอยู เชน กลอง

ถายภาพน่ิง กลองถายภาพจากกลองจุลทรรศนและโปรแกรมท่ีเก่ียวของ เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ํา 

เปนตน การแกปญหาเก่ียวกับการจัดหาพอ-แมพันธุที่ใชในการทดลอง โดยทุกโครงการรวมกันจัดหา

และจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูในใหสามารถใชรวมกันในเบ้ืองตน เนื่องจากการจัดหาพอ-แมพันธุนั้น

คอนขางยาก รวมถึงการเล้ียงพอ-แมพันธุ  การออกแบบและจัดทําระบบพอ-แมพันธุ และระบบ

อนุบาลที่สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในโครงการวิจัยภายใตแผนที่เก่ียวของ  รวมทั้งดําเนินการจาง

ผูชวยนักวิจัยเพิ่ม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในโครงการวิจัยภายใตแผนท่ีเก่ียวของโดยใช

งบประมาณจากแผนงานวิจัย 

ผลการดําเนินการของโครงการวิจัยในปที่สอง ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลการดําเนินงาน โครงการวิจัยที่  1 การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาแมนดาริน, 

Synchiropus splendidus (Herre, 1927)ในที่กักขัง 

การวิจัยของโครงการน้ีมีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาพื้นฐานทางชีววิทยาของปลากรีนแมนดาริน  

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดํารงชีวิต และท่ีอยูอาศัย โดยสังเกตพฤติกรรมการอาศัยอยูและการซอนตัว

ของปลาแมนดารินในระบบเล้ียง  ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร  โดยสังเกตพฤติกรรมในการกิน

อาหารของปลาแมนดาริน  ศึกษาพฤติกรรมการสืบพันธุ รวมท้ังพฤติกรรมในการวางไขของปลาแมน

ดาริน การศึกษาการเจริญพันธุ  โดยศึกษาระยะเวลาท่ีปลาแมนดารินวัยออนสามารถที่จะระบุเพศได  

รวมถึงการผสมพันธุ  ตลอดจนเมื่อปลาแมนดารินวางไข จึงทําการหาความดกไขของปลาแมนดาริน  

ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานท่ีมีความสําคัญในลําดับตนๆ เพื่อนําไปพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง        

ปลาแมนดาริน 

ผลการดําเนินงานของโครงการสรุปไดดังนี ้

 ปลาแมนดารินสามารถแยกเพศไดในอัตราสวน เพศผู : เพศเมีย เทากับ 16:9 ตัว (N=25) 

โดยเพศผูเปลี่ยนเพศเม่ืออายุเฉลี่ย (+SE) 197.50+4.92 วัน มีนํ้าหนักตัวเฉลี่ยเทากับ 0.82+.04 

กรัม มีความยาวเหยียดเฉลี่ย 10.34 +0.22 เซนติเมตร เพศเมียเปลี่ยนเพศเมื่ออายุเฉลี่ย (+SE) 

223.78+ 4.98 วัน มีน้ําหนักตัวเฉลี่ยเทากับ 0.60+.036 กรัม มีความยาวเหยียดเฉลี่ย 10.42+0.29 

เซนติเมตร ความสมบูรณเพศของแมนดารินหลังจากการจับคูเมื่อสามารถแยกเพศไดแลว จาก

การศึกษาลักษณะภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงสวนของหัวเพศผูจะมีขนาดที่ใหญกวาเพศเมีย และ
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ครีบหลังจะมีความยาวมากกวาเพศเมียอยางชัดเจน สวนเพศเมียจะมีขนาดเล็กกวาเพศผู มีขนาด

สวนหัวที่เล็กกวาและครีบหลังสั้นกวาเพศผูชัดเจน โดยเพศผูมีน้ําหนักอยูในชวง 5.36-6.06 กรัม 

น้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 5.62 + 0.38 กรัม ความยาวเหยียดเทากับ 105.67 เซนติเมตร โดยเพศเมียมี

น้ําหนักอยูในชวง 2.73-3.22 กรัม น้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 3.01+ 0.25 กรัม ความยาวเหยียดเฉลี่ย

เทากับ 65.24 + 9.08 เซนติเมตร และสามารถผสมพันธุวางไขไดคร้ังแรกเมื่ออายุ 527 วัน จํานวน

ตัวออนเทากับ 54 ฟอง  

ปลาแมนดารินสามารถวางไขไดตลอดท้ังป ท่ีอุณหภูมิน้ํา 24-28.4 องศาเซลเซียส การเจริญ

พัฒนาของคัพภะ แบงออกเปน 8 ระยะ ไดแก Zygote Period; Cleavage Period; Blastula 

Period; Gastrula Period; Segmentation period; Pharyngulal period; Hatching period; 

Early larval period ภายหลังการปฏิสนธิ (+SD)12 ชั่วโมง + 2 ชั่วโมง ตัวออนจึงฟกออกจากไข 

ลูกปลาแมนดารินในระยะแรกเกิดมีขนาดความยาวเหยียดเฉลี่ยเทากับ 1.51 + 0.02 มิลลิเมตร การ

เจริญพัฒนาของวัยออน แบงตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญไดแก ระยะท่ี อายุแรกเกิด- 3 วัน 

ขนาดความยาวเหยียดเฉล่ีย (1.81+ 0.02 มม.) รูปรางลักษณะลําตัวแบน ปลายหางแหลม; อายุ 5-

10 วัน ขนาดความยาวเหยียดเฉลี่ย (2 + 0.03 มม.) รูปรางเปลี่ยนแปลงจากลักษณะของลําตัวท่ี

แบนเปนรูปรางที่ชัดเจนข้ึน  ขนาดของสวนทองขยายใหญข้ึนอยางชัดเจนหางกวางข้ึนแตยังไมมีส ี

และเริ่มมีสีของลําตัวคือเขียวอมน้ําตาลออนมีจุดดําเล็กๆตามลําตัว; อายุ 18 วัน ขนาดความยาว

เหยียดเฉล่ีย (6.80±2.63 มม.) เร่ิมมองเห็นจุดดําและจุดเขียวข้ีมาตามสวนหัวและลําตัวชัดเจนข้ึน

รูปรางของลําตัวก็มีการเปลี่ยนแปลงมีขอปลองเกิดข้ึน; อายุ 20 วัน ขนาดความยาวเหยียดเฉล่ีย 

(5.15±0.72 มม.)  เร่ิมมีลายเกิดข้ึนเล็กนอยบริเวณสวนหัวและตรงกลางของลําตัว; อายุ 25 วัน 

ขนาดความยาวเหยียดเฉล่ีย (6.06±0.70 มม.) ลายและสีบริเวณสวนหัวและลําตัวเริ่มมีสีเขียวข้ีมา

เขม ผสมนํ้าตาลออนและมีจุดขาวเล็กๆ ตามลําตัว; อายุ 30-35 วัน ขนาดความยาวเหยียดเฉลี่ย 

(7.35±1.42 มม.) เริ่มมีสีสมออนเกิดข้ึนผสมกับสีน้ําตาลออนเล็กนอยบริเวณสวนหัวและลําตัว 

สังเกตเห็นลายและสีสมออนบริเวณสวนหัวและลําตัวชัดเจนในวันที่ 35; อายุ 40 วัน ขนาดความยาว

เหยียดเฉลี่ย (7.64 ± 2.25 มม.) บริเวณครีบหลังเริ่มมีสีน้ําตาลออนเกิดข้ึน และบริเวณคอดหางมีสี

น้ําตาลอมเขียวเขม; อายุ 45 วัน ขนาดความยาวเหยียดเฉลี่ย (8.45±2.9 มม.) ลําตัวเริ่มมีลวดลายสี

ฟา เลนสตานอกสุดเปนสีสมชัดเจนและบริเวณปลายหางเริ่มมีสีน้ําเงินเกิดข้ึน; อายุ 50-60 วัน ขนาด

ความยาวเหยียดเฉลี่ย (12.23 ± 2.40 มม.) เริ่มมีสีน้ําเงินเกิดข้ึนบริเวณ ครีบอก ปลายครีบหลัง และ

ปลายหางเกิดและจะเปนสีนํ้าเงินชัดเจนในวันท่ี 60; อายุ 80 วัน ขนาดความยาวเหยียดเฉลี่ย (16.06 

± 1.25 มม.) สีสมตามลําตัวเริ่มชัดเจนข้ึน มีสีและลวดลายท่ีสม่ําเสมอ; อายุ 90 วัน ขนาดความยาว

เหยียดเฉลี่ย (18.19 ± 1.28 มม.) รูปราง ลวดลาย สีสัน ชัดเจนเหมือนกับพอแมพันธุทุกประการ 
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ผลการดําเนินงาน โครงการวิจัยที่ 2 พันธุศาสตรเซลลของปลาแมนดาริน, Synchiropus spp   

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงคที่จะทําการทําการศึกษาสัณฐานวิทยา และพันธุศาสตรเซลล

ของปลาแมนดารินจากแหลงที่มาตางๆกัน และจากลูกพันธุที่เพาะเลี้ยงได 

ผลการดําเนินงานของโครงการสรุปไดดังนี ้

การศึกษาพันธุศาสตรเซลลของปลาในวงศปลาแมนดาริน (วงศ Callionymidae)   3 

ชนิด ไดแก  ปลาแมนดารินเขียว (Synchiropus splendidus) ปลาแมนดารินจุด (S. picturatus) 

และปลาสกูตเตอร (S. ocellatus) เตรียมโครโมโซมจากไตดวยวิธีการบดขยี้เซลล และการ

เพาะเลี้ยงเซลลเม็ดเลือดขาวทําการยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดาและแถบสีแบบนอร ผลการศึกษา

พบวาจํานวนโครโมโซมดิพลอยดของปลาแมนดารินเขียวในเพศผูเทากับ 39 แทง และในเพศเมีย 40 

แทง สวนปลาแมนดารินจุด และปลาสกูตเตอรมีทั้งในเพศผูและเพศเมียเทากันคือ 40 แทง ปลาทั้ง

สามชนิดมีจํานวนโครโมโซมพื้นฐานเทากับ 40 โดยสามารถจัดสูตรคาริโอไทปไดดังนี้ ปลาแมนดาริน

เขียวเพศผู  2n (39) = Lt
8 + Mt

28 +X1X2Y เพศเมีย  2n (40) = Lt
8 + Mt

28 +X1X1X2X2  ปลาแมนดา

รินจุด 2n (40) = Lt
14 + Mt

24 + St
2  และปลาสกูตเตอร 2n (40) =  Lt

16 + Mt
18 + St

6 ปลาแมนดาริน

เขียวมีการกําหนดเพศระบบ X1X1X2X2/X1X2Y สําหรับปลาแมนดารินจุดและปลาสกูตเตอรตรวจไมพบ

ความแตกตางของของคาริโอไทประหวางปลาเพศผูและเพศเมียการยอมแถบสีแบบนอรพบนอร    3 

ตําแหนงในปลาแมนดารินเขียว สําหรับปลาแมนดารินจุดและปลาสกูตเตอรพบตําแหนงนอร 2 

ตําแหนง จากขอมูลเบื้องตนนํามาสรางแบบจําลองสมมติฐานสายวิวัฒนาการของโครโมโซม ทําให

สันนิษฐานไดวาปลา     แมนดารินทั้ง 3 ชนิดท่ีศึกษาในคร้ังน้ีมาจากบรรพบุรุษรวมที่มีจํานวน

โครโมโซมดิพลอยดเทากับ 48 แทง มีจํานวนโครโมโซมพื้นฐานเทากับ 48 และเปนโครโมโซมชนิด

เทโลเซนทริกท้ังหมด 

ผลการดํา เ นินงาน โครงการวิจัยที่  3  การออกแบบและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ ยง             

ปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) 

โครงการวิจัยนี้มีจุดมุงหมายในการออกแบบและพัฒนาระบบเลี้ยงปลาแมนดาริน         

(Synchiropus splendidus)และอัตราการปลอยพอแมพันธุท่ีเหมาะสม โดยทําการวิจัยเพื่อ

แกปญหาการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาแมนดารินในระบบเลี้ยงสัตวน้ํา ในเร่ืองของสภาพแวดลอม

ตางๆ  ชนิดของอาหารและปริมาณอาหารธรรมชาติที่เหมาะสม  โดยจะเปรียบเทียบสัดสวนของ

พื้นท่ีที่ผลิตอาหารธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนภายในตูเลี้ยงกับพื้นท่ีเลี้ยงพอแมพันธุปลาแมนดาริน  แลว

ทําการออกแบบระบบตั้งแตตูเลี้ยง ระบบกรองชีวภาพ ระบบการเก็บตัวออนลูกปลา ท้ังน้ีการ

ออกแบบระบบเลี้ยงจะคํานึงถึงการจัดการ เชน ความยากงายในการดูแลระบบเลี้ยง การเก็บตัวออน

ลูกปลา ประสิทธิภาพของระบบกรองชีวภาพ  ตนทุนในการติดตั้งระบบเลี้ยง เปนตน หลังจากนั้นจะ

มีการสรางระบบเลี้ยงพอแมพันธุในขนาดตางๆ แลวทําการทดสอบระบบเลี้ยงพอแมพันธุที่ออกแบบ

และพัฒนาข้ึนมา  
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ทําการศึกษาสัดสวนของพื้นที่ท่ีผลิตอาหารธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในตูเลี้ยงกับพื้นที่เลี้ยง

ที่เหมาะสม ตอการเจริญเติบโต การรอดตาย การสืบพันธุ และการผลิตตัวออนของปลาแมนดา

ริน โดยเลี้ยงพอแมพันธุปลาแมนดารินในตูที่ออกแบบ ท่ีมีชุดระบบกรองชีวภาพ ที่ใชสาหรายใบ

เลื่อย (Caulerpa serata) เปนตัวบําบัดคุณภาพน้ํา โดยภายในตูเลี้ยงพอแมพันธุปลาแมนดารินมี

พื้นท่ีผลิตอาหารธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในตูเลี้ยงกับพื้นที่เลี้ยง ในสัดสวน 0:1, 1:2, 1:3 และ1:6  

โดยพื้นตูจะปูดวยทรายละเอียดความหนาประมาณ 1 นิ้ว ในสวนของพื้นท่ีเลี้ยงพอแมพันธุมีกองหิน

และกอสาหรายสําหรับใหเปนที่อาศัยและที่หลบซอนของพอแมพันธุและอาหารธรรมชาตทิี่เกิดข้ึน 

และมีระบบเก็บตัวออนปลาแมนดาริน  

ผลการดําเนินงานของโครงการสรุปไดดังนี ้

การเลี้ยงปลาแมนดารินเพื่อใหมีการผสมพันธุวางไขไดในท่ี กักขัง จํา เปนตองจัด

สภาพแวดลอม และจัดหาอาหารใหเหมาะสมกับความตองการของปลาเพราะระบบที่ดีสามารถชวย

รักษาสภาพแวดลอมภายในตูเลี้ยงใหเหมาะสมโดยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมนอย ชวยเพิ่ม

ภูมิตานทานลดอัตราการเกิดโรค เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและรอดตาย รวมทั้งภายในระบบเลี้ยงยัง

สามารถเพิ่มอาหารธรรมชาติท่ีมีคุณภาพและปริมาณที่ตองกับความตองการของพอแมพันธุ สงผลให

พอแมพันธุมคีวามสมบูรณมากข้ึน 

ทดสอบระบบเลี้ยงปลาแมนดาริน (Synchiropus splendidus)  โดยเปรียบเทียบสัดสวน

ของพื้นที่ที่ผลิตอาหารธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในตูเลี้ยงกับพื้นที่เลี้ยงพอแมพันธุปลาแมนดาริน 

โดยทดลองในตูกระจกขนาดความหนาแนน 1 คูตอตู ในสัดสวน 0:1, 1:2, 1:3 และ1:6  เปน

ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโต การสืบพันธุ และการผลิตตัวออนของปลาแมนดา

ริน พบวาอัตราการรอดตายของพอแมพันธุปลาแมนดาริน มีคาอยูระหวางรอยละ   66.7–100 เพศผู

น้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มข้ึน คือ 3.21.3, 1.60.4, 0.20.1  และ 0.20.1  กรัมตามลําดับ สวนเพศ

เมียน้ําหนักเฉลี่ยท่ีเพิ่มข้ึน คือ 1.20.7, 0.80.2, 0.10  และ 0.10  กรัมตามลําดับ จํานวนครั้ง

ในการผสมพันธุเฉลี่ย คือ 178, 56, 00  และ 00  ครั้งตามลําดับ จํานวนตัวออนเฉลี่ยตอครั้ง 

คือ 6486, 4221, 00  และ 00  ตัวตามลําดับ ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาสัดสวนของตูท่ี

ตางกันไมมีผลตอการรอดตาย แตสงผลกระทบตอการเจริญเติบโต การผสมพันธุและการผลิตตัวออน

ของปลาแมนดาริน 

เปรียบเทียบอัตราการปลอยพอแมพันธุปลาแมนดาริน เพศผู : เพศเมีย 3 ระดับ คือ 1:1, 

1:3 และ1:5 ตัว เปนระยะเวลา 2 เดือน เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโต การสืบพันธุ และการผลิตตัว

ออนของปลาแมนดาริน พบวาพอแมพันธุปลาแมนดารินมีอัตราการรอดตาย 100 เปอรเซนต จํานวน

คร้ังในการผสมพันธุเฉลี่ย คือ 32, 228 และ 186  ครั้งตามลําดับ จํานวนตัวออนเฉลี่ยตอครั้ง 

คือ 48, 1420 และ 815  ตัวตามลําดับ ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาอัตราการปลอยพอแม
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พันธุที่ตางกันไมมีผลตอการรอดตายและการเจริญเติบโต แตสงผลกระทบตอการผสมพันธุที่เพิ่มมาก

ข้ึนแตไมสงผลตอการผลิตตัวออนของปลาแมนดาริน 

ผลการดําเนินงาน โครงการวิจัยที่ 4 ผลของความหนาแนนของลูกปลา โรติเฟอร และระยะเวลา

เปลี่ ยนช นิดของอาหารต อ อัต รารอดและการ เจ ริญ เติ บ โตของลู กปลาแมนดาริ น      

Synchiropus splendidus (Herre, 1927) 

การวิจัยของโครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของอัตราความหนาแนนของปลาและ

ความหนาแนนของโรติเฟอรที่เหมาะสม และระยะเวลาเปลี่ยนชนิดของอาหารจากโรติเฟอรเปนอาร

ทีเมียแรกฟก ตออัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลาแมนดารินวัยออนตั้งแตแรกฟกจนถึง

ระยะท่ีมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงรูปราง (Metamorphosis)  

ผลการดําเนินงานของโครงการสรุปไดดังนี ้

โครงการวิจัยนี้ประกอบดวยการทดลองจํานวน 3  การทดลอง โดยการทดลองที่ 1 มี

วัตถุประสงคที่จะหาความหนาแนนที่เหมาะสมของลูกปลา การทดลองที่ 2 มีวัตถุประสงคท่ีจะหา

ความหนาแนนที่เหมาะสมของโรติเฟอร และการทดลองที่ 3 มีวัตถุประสงคที่จะหาระยะเวลาท่ี

เหมาะสมในการเปลี่ยนชนิดอาหาร สําหรับการอนุบาลลูกปลาแมนดารินวัยออน โดยนําผลจากการ

ทดลองที่ 1 มาทําการทดลองท่ี 2 และ  3 ตอไป โดยไมมีผลตออัตรารอดและการเจริญเติบโต  การ

ทดลองครั้งนี้ในแตละการทดลองจะทําในตูกระจกความจุน้ํา 5 ลิตร จํานวน 12 ตู แบงออกเปน 4 

กลุม (ชุดทดลอง) กลุมละ 3 ตู (ซ้ํา) โดยทําการอนุบาลลูกปลาวัยออนที่ระดับความหนาแนน 5 10 

15 และ 20 ตัวตอลิตร ระดับความหนาแนนของโรติเฟอร 10 15 20 และ 25 ตัวตอมิลลิลิตร และ

ระยะเวลาในการเปลี่ยนชนิดอาหารจากโรติเฟอรเปนอารทีเมียแรกฟก โดยชุดทดลองที 1 ใหโรติ

เฟอรเปนอาหารตลอดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 2-4 จะทําการเปลี่ยนอาหารจากโรติเฟอรเปน

อารทีเมียแรกฟกตางกันวันท่ี 15 20 25 ตามลําดับ ระยะเวลาทําการทดลอง 30 วัน  

ผลการทดลองท่ี 1 ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการอนุบาลลูกปลาท่ีความหนาแนนตางกัน 

มีผลตออัตรารอดของลูกปลา (p<0.05) แตไมมีผลตอการเจริญเติบโตและระยะเวลาท่ีลูกปลา

เจริญเติบโตจากระยะวัยออนไปสูระยะหลังวัยออนของลูกปลา (p>0.05) โดยลูกปลามีอัตรารอดต่ํา

ที่สุด (3.56±1.09%b) เม่ืออนุบาลที่ความหนาแนน 15 ตัวตอลิตร แตกตางกับลูกปลาที่อนุบาลท่ี

ความหนาแนน 5 ตัวตอลิตร 10 ตัวตอลิตร และ 20 ตัวตอลิตร ที่มีอัตรารอดเฉลี่ย (±SE) 

10.67±1.09%a6.67±1.33%abและ 7.00±2.08%ab ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองลูกปลามีความ

ยาวมาตรฐาน (Standard length) (±SE) ต่ําสุดเทากับ 4.17±0.51 มิลลิเมตร สูงสุดเทากับ 5.00 

±0.07 มิลลิเมตร ความยาวเหยียด (total length) (±SE) ต่ําสุดเทากับ 5.25±0.64 มิลลิเมตร สูงสุด

เทากับ 6.37±0.06 มิลลิเมตร สําหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการอาศัยอยูในมวลน้ํามาอาศัย

อยูบริเวณขอบและพื้นตู (Post larvae) นั้น พบวาลูกปลาที่อนุบาลดวยความหนาแนนตางกัน (±SE) 

สามารถเปลี่ยนแปลงรูปรางไดเร็วที่สุดมีคา 13.67±2.19 วัน และไดชาสุด 24.67±2.67 วัน  
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การทดลองท่ี 2 ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาความหนาแนนของโรติเฟอรที่ตางกัน มีผลตอ

อัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลา (p<0.05) แตไมมีผลตอระยะเวลาที่ลูกปลาเจริญเติบโต

จากระยะวัยออนไปสูระยะหลังวัยออน โดยลูกปลามีอัตรารอดเฉลี่ย (±SE) สูงเมื่ออนุบาลดวยความ

หนาแนนของโรติเฟอร 15 และ 25 ตัวตอมิลลิลิตร เทากับ 3.00±1.00%a และ 3.33±0.88%a 

แตกตางกับ (p<0.05) ลูกปลาที่อนุบาลดวยความหนาแนนของโรติเฟอร 10  และ  20 ตัวตอ

มิลลิลิตร มีอัตรารอดของลูกปลาเฉลี่ย 1.00±0.0%bและ1.33±0.33% b ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการ

ทดลองลูกปลาที่อนุบาลดวยความหนาแนนของโรติเฟอร 15 ตัวตอมิลลิลิตร มีความยาวมาตรฐาน 

(Standard length) และความยาวเหยียด (Total length) (±SE) สูงสุดเทากับ 5.16±0.18a 

มิลลิเมตร และ 6.15±0.27 a มิลลิเมตร แตกตางกับ (p<0.05) ลูกปลาท่ีอนุบาลดวยความหนาแนน

ของโรติเฟอร 10  20  และ 25 ตัวตอมิลลิลิตร มีคาเฉลี่ย (±SE) เทากับ 3.86±0.21b, 3.94±0.39b, 

3.46±0.30b มิลลิเมตร และ 5.01±0.27b, 4.94±0.52b, 4.42±0.43b มิลลิเมตร ตามลําดับ สําหรับ

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากการอาศัยอยูในมวลน้ํามาอาศัยอยูบริเวณขอบและพื้นตู (Post 

larvae) นั้น พบวาลูกปลาวัยออนใชเวลาในการเจริญเติบโตเขาสูระยะวัยหลังออน ไดเร็วที่สุดมีคา

เทากับ (±SE)  14.67±1.67 วัน และชาสุดเทากับ 20.67±0.33 วัน  

การทดลองท่ี 3 ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการอนุบาลลูกปลาแมนดารินวัยออน โดย

ระยะเวลาในการเปลี่ยนชนิดอาหารจากโรติเฟอรเปนอารทีเมียแรกฟกในชวงอายุตางกัน ไมมีผลตอ

อัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลา (p>0.05) และระยะเวลาท่ีลูกปลาเจริญเติบโตจากระยะ

วัยออนไปสูระยะหลังวัยออน (p<0.05) โดยลูกปลามีอัตรารอดเฉลี่ย (±SE) 8.33±3.95%, 

6.00±3.00%, 7.33±2.19%  และ 4.00±0.58% ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองลูกปลามีความยาว

มาตรฐาน (Standard length) (±SE) ตํ่าสุดเทากับ 3.58±0.22 มิลลิเมตร สูงสุดเทากับ 3.99±0.07 

มิลลิเมตร ความยาวเหยียด (total length) (±SE) ต่ําสุดเทากับ 4.38±0.28 มิลลิเมตร สูงสุดเทากับ 

4.98 ±0.10 มิลลิเมตร สําหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการอาศัยอยูในมวลนํ้ามาอาศัยอยู

บริเวณขอบและพื้นตู (Post larvae) นั้น พบวาลูกปลาที่อนุบาลดวยความหนาแนนตางกัน (±SE) 

สามารถเปลี่ยนแปลงรูปรางไดเร็วที่สุดมีคา 14.00±0.00 วัน และไดชาสุด 17.00±0.67 วัน  

สรุปไดวาในการอนุบาลลูกปลาแมนดารินวัยออน ผูเลี้ยงสามารถอนุบาลลูกปลาที่ความ

หนาแนน 20 ตัวตอลิตร โดยใหอาหารเปนโรติเฟอรท่ีความหนาแนน 15 ตัวตอมิลลิลิตร และลูกปลา

สามารถเปลี่ยนอาหารจากโรติเฟอรเปนอารทีเมียแรกฟกเมื่อลูกปลามีอายุ 15 วัน เหมาะสมที่สุด 

โดยไมมีผลตออัตรารอดและการเจริญเติบโต 
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ผลการดําเนินงาน โครงการวิจัยที่ 5 ผลของการเสริมกรดไขมันและวิตามินซีลงใน              

แพลงกตอนสัตวตอ อัตรารอดการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน

Synchiropus splendidus(Herre,1927) 

การวิจัยน้ีเปนการศึกษาผลของการอนุบาลลูกปลาแมนดารินดวยโรติเฟอรและอารทีเมียท่ี

เสริมดวยกรดไขมันสําเร็จรูปในระดับความเขมขนที่แตกตางกัน ที่มีผลตออัตรารอด อัตราการ

เจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลาแมนดารินตั้งแตแรกฟกจนถึงระยะที่มีการ

เปลี่ยนรูปราง (metamorphosis)ทําการทดลองทั้งหมด 5 ชุดการทดลอง แตละชุดการทดลองทํา  

3 ซ้ํา ซึ่งจะทําการเสริมกรดไขมันใหกับโรติเฟอรและอารทีเมียที่ระดับความเขมขนแตกตางกันคือ   

0, 200, 400, 600 และ 800 มิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.)ความหนาแนนของลูกปลา 20 ตัวตอลิตร

ปริมาตรน้ําที่ใชจํานวน 5 ลิตร ความเค็มนํ้าทะเลอยูที่ 33-34 pptเม่ือลูกปลาอายุ 1-20 วัน ใหโรติ

เฟอรเสริมกรดไขมันสําเร็จรูปท่ีความหนาแนน 20 ตัวตอมิลลิลิตร และเม่ือลูกปลาอายุ 21 – 45 วัน 

เปลี่ยนจากโรติเฟอรเปนอารทีเมียเสริมกรดไขมันสําเร็จรูปท่ีความหนาแนน 3 ตัวตอมิลลิลิตร 

ผลการวิจัยพบวาระดับความเขมขนของกรดไขมันไมมีผลตออัตราการรอดตาย อัตราการเจริญเติบโต 

และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลา (p>0.05) อัตรารอดที่ดีที่สุดอยูท่ีระดับความเขมขน 

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%) ตามลําดับ การเจริญเติบโตดานความ

ยาวมาตรฐานและความยาวทั้งหมดดีท่ีสุดอยูที่ระดับความเขมขน 200 มก./ล. (0.84±0.58, 

1.09±0.75ซม.) รองลงมาคือ 0 มก./ล. (0.76±1.39, 0.93±1.73ซม.), 400 มก./ล. (0.66±1.24, 

0.85±2.05ซม.), 600 มก./ล. (0.63±0.89, 0.81±0.19ซม.) และ 800 มก./ล. (0.58±0.24, 

0.73±0.47ซม.) ตามลําดับ น้ําหนักดีที่สุดอยูที่ความเขมขน 200 มก./ล. (0.11±0.15 กรัม) ลูกปลา

ลงพื้นครบทุกตัวทุกชุดการทดลองที่อายุ 26 วันและลูกปลาแมนดารินเร่ิมมีการลงพื้นเร็วที่สุดท่ีอายุ 

11 วัน 

ผลการดําเนินงาน โครงการวิจัยที่ 6 ผลของการเล้ียงพอแมพันธุปลาแมนดาริน , Synchiropus 

splendidus (Herre, 1927) ดวยอาหารสําเร็จรูปที่ผลิตขึ้นเพื่อทดแทนอาหารมีชีวิต: การ

ยอมรับอาหารและการสืบพันธุ  

ในธรรมชาติปลาแมนดารินเขียว (Synchiropus splendidus) กินแพลงกตอนสัตวขนาด

เล็กและขนาดใหญแตแพลงกตอนสัตวเหลาน้ีเพาะเลี้ยงยากในท่ีกักขัง อารทีเมียแต หาไดงาย 

เจริญเติบโตเร็วซึ่งเปนอาหารทางเลือกในการเลี้ยงปลาแมนดารินเขียวแตขนาดและปริมาณอารทีเมีย

ที่ใหปลาแมนดารินเขียวกินและปลาสามารถสืบพันธุไดตองทําการศึกษา นอกจากนี้ การเลี้ยงพอแม

พันธุปลาแมนดารินเขียวดวยอาหารเม็ดทดแทนการใชอาหารมีชีวิตยังไมมีรายงานการวิจัย รายงาน

การวิจัยนี้เปนรายงานการวิจัยเพื่อศึกษาขนาดและปริมาณของอารทีเมียที่ใหพอแมพันธุปลาแมนดา

รินเขียวท่ีไดจากการเพาะเลี้ยง (F1) กินและปลาสามารถสืบพันธุ ในปที่ 1 วางแผนการทดลองแบบ 
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4×3 การทดลองแบบสุมตลอด ชุดการทดลองประกอบดวย ชุดการทดลองที่ 1 ใหกินอารทีเมียตัว

เต็มวัย 3 ตัว/ลิตร/ครั้ง ชุดการทดลองที่ 2 ใหกินอารทีเมียแรกเกิด 0.5 ตัว/มิลลิลิตร/ครั้ง ชุดการ

ทดลองท่ี 3 ใหกินอารทีเมียตัวเต็มวัย 2 ตัว/ลิตร/ครั้งและอารทีเมียแรกฟก 0.25 ตัว/มิลลิลิตร/ครั้ง 

ชุดการทดลองที่ 4 ใหกินอารทีเมียตัวเต็มวัย 1 ตัว/ลิตร/คร้ังและอารทีเมียแรกฟกจํานวน 0.5ตัว/

มิลลิลิตร/คร้ัง กอนนําอารทีเมียไปใชเปนอาหารปลาแมนดารินเขียว ทําการเสริมอาหารในอารทีเมีย

ดวยแพลงกตอนพืชผสมกัน 2 ชนิดเปนระยะเวลาประมาณ 1 ชม. ระหวางเตตราเซลมิส 

(Tetraselmis gracilis) และไอโซไคลซิส (Isochrysis galbana) หรือระหวางเตตราเซลมิส        

(T. gracilis) และนาโนโครลอปซิส (Nanochrolopsis oculata) เริ่มตนการทดลองเมื่อปลามีอายุ 1 

ป 2 เดือน ทดลองในตูกระจกขนาด 45 × 120 × 50 เซนติเมตรบรรจุน้ํา 270 ลิตร ตูทดลองแบง 2 

สวนคือสวนเลี้ยงปลา (180 ลิตร) และสวนเก็บไข ( 90 ลิตร) ใหอาหารปลาแมนดารินเขียว 2 คร้ัง/

วัน ทําการทดลองเปนระยะเวลา 8 เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาแมนดารินเขียวอายุ 2 ป พบวา

ในทุกชุดการทดลองปลาเพศเดียวกันมีการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตปลาเพศ

ผูมีขนาดใหญกวาเพศเมีย ปลาแมนดารินเขียวท่ีกินอารทีเมียตัวเต็มวัยจํานวน 1 คู เร่ิมผสมพันธุเม่ือ

อายุ 1 ป 7 เดือนกอนสิ้นสุดการทดลอง 3 เดือนดังน้ันปลาแมนดารินเขียวที่เลี้ยงในที่กักขังและเริ่ม

เขาสูวัยเจริญพันธุอาจจะมีขนาดใกลเคียงกับขนาดของปลาแมนดารินเขียวเมื่อสิ้นสุดการทดลองซึ่ง

ปลาแมนดารินเขียวเพศผูมีนาหนัก 3.70 กรัม ความยาวลําตัว 5.54 เซนติเมตร และเพศเมียมีนา

หนัก 3 กรัม ความยาวลําตัว 5.39 เซนติเมตร ปลาแมนดารินเขียวออกไขครั้งละประมาณ 48 - 253 

ฟอง จานวนคร้ังการออกไขสัมพันธกับคุณภาพไขดีแตไมสัมพันธกับปริมาณไข ลูกปลาแรกเกิดเปน

ระยะ pro-larvae ซึ่งมีลําตัวใสและมีถุงไขแดงขนาดใหญ ปากและสีของตายังไมพัฒนา การทดลอง

ปที่ 2 ศึกษาผลของอาหารมีชีวิตและอาหารเม็ดตอการสืบพันธุของปลาแมนดารินเขียว (F1)ที่เลี้ยง

กักขัง 

ผลการดําเนินงาน โครงการวิจัยที่  7 การสะสมปริมาณสารสีในลูกปลาแมนดาริน,   

Synchiropus splendidus (Herre, 1927) เม่ืออนุบาลดวยแพลงกตอนสัตวที่เลี้ยงดวย

แพลงกตอนพืชตางชนิด 

จากการศึกษาการเจริญเติบโตของสาหรายขนาดเล็ก Tetraselmis gracilis, Isochrysis 

galbana, Nannochloropsis oculata และ Dunaliella salina   ที่เลี้ยงดวยอาหารเหลวที่มี

ปริมาณของธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีปริมาณแตกตางกัน 6 ระดับ จากผลการศึกษา

พบวาสาหรายขนาดเล็ก T. gracilis มีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดเมื่อทําการเลี้ยงดวยอาหารเหลวสูตรท่ี 

3 (1.760 mmol N, 0.041 mmol P, 126.97 X 104 เซลลตอมิลลิลิตร)  สาหรายขนาดเล็ก I. 

galbana พบวาสาหรายขนาดเล็กชนิดนี้ เมื่อทําการเลี้ยงดวยอาหารเหลวสูตร 5 (1.760 mmol N, 

0.082 mmol P, 744.83 X 104 เซลลตอมิลลิตร สาหรายขนาดเล็ก   N. oculata พบวาสาหราย

ขนาดเล็กชนิดน้ีมีการเจริญเติบโตทางดานความหนาแนนของเซลลสูงสุด เมื่อทําการเลี้ยงดวยอาหาร
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เหลวสูตรที่ 5 (1714.37 X 104 เซลลตอมิลลิตร และสาหรายขนาดเล็ก   D. salina พบวามีการ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีปริมาณความหนาแนนของเซลลสูงสุด  เมื่อเลี้ยงในอาหารเหลวสูตรท่ี 3  

(1.760 mmol N, 0.041 mmol P, 252.76 X  104 เซลลตอมิลลิตร  )   

ในการศึกษาปริมาณสารสีท่ีสะสมในลูกปลาแมนดาริน   ( Synchiropus splendidus) 

พบวาอารทีเมียที่ทําการเพิ่มคุณคาทางอาหารดวยสาหรายขนาดเล็ก 4 ชนิด มีสารสีแคโรทีนอยด 

canthaxanthin เปนสารสีเดน รองลงมาคือสารสีแคโรทีนอยด batacarotene, lutein และ 

zeaxanthin, astaxanthin และ echinenone ตามลําดับ แตพบสารสีแคโรทีนอยด fucoxanthin 

ในอารทีเมียที่ทําการเพิ่มคุณคาทางอาหารดวยสาหราย Isochysis galbana    สวนอารทีเมียที่เพิ่ม

คุณคาทางอาหารดวยสาหรายอีก  3  ชนิดไมพบแคโรทีนอยดชนิดนี้  ในการศึกษาการสะสมสารสี

แคโรทีนอยดในลูกปลาแมนดารินท่ีทําการใหอาหารดวยอารทีเมียซึ่งมีการเพิ่มคุณคาทางอาหารดวย

สาหรายขนาดเล็ก  4  ชนิด พบวาปลาแมนดารินท่ีเลี้ยงดวยอาหารเหลานี้มีการสะสมสารสีกลุมแคโร

ทีนอยด batacarotene  เปนสารสีเดน           รองลงมาคือสารสีแคโรทีนอยด canthaxanthin 

และ echinenone ตามลําดับ 

ผลการดํ า เ นินงาน โครงการ วิจั ยที่  8 ก า ร สํ า ร ว จ โ ร ค ที ่พ บ ใ นป ล าแ มนด า ร ิน  ,      

Synchiropus splendidus (Herre, 1927) 

 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจชนิด ปริมาณ และมูลคา ของปลาแมนดารินท่ี

จําหนายอยูในทองตลาด ทําการออกสํารวจชนิดของสัตวทะเลสวยงามเหลาน้ีที่มีจําหนายในรานขาย

ปลาสวยงามแหลงใหญๆตามแบบสํารวจที่กําหนดข้ึน ทุก 1 เดือน โดยทําการสํารวจทุกรานที่ให

ความรวมมือ (มีประมาณทั้งส้ิน 40-50 ราน จากการสํารวจธุรกิจปลาทะเลสวยงาม ในป 2546 และ 

2548) แลวทําการบันทึกชนิด โดยการถายรูปเพื่อนํามาแยกชนิด ซ้ือตัวอยางของชนิดที่มีจําหนายมา

จํานวนหนึ่งเพื่อนําเขามาเปนพอแมพันธุในการวิจัย บันทึกปริมาณ และราคา ของชนิดท่ีมีอยูขณะ

สํารวจ ขอเก็บตัวอยางน้ําท่ีใชเลี้ยงในตูเลี้ยงมาเพื่อตรวจคุณภาพน้ําที่ใชเลี้ยง บันทึกอัตราการตาย

และสาเหตุการตายที่พบ และขอความอนุเคราะหขอมูลการซ้ือ ขาย และแหลงของปลาแมนดาริน

ไดมา จากรานคาโดยเฉพาะท่ีเปนรานคาท่ีนําเขา หรือ ขายสงปลาทะเล  

ผลการดําเนินงานของโครงการสรุปไดดังนี ้

จากการสํารวจปลาแมนดารินในตลาดขายปลา เปนระยะเวลา 24 เดือน ระหวางเดือน

มกราคม 2556 ถึงเดือนกุมพาพันธ 2558 พบปลาแมนดารินชนิด Green Mandarinfish 

(Synchiropus splendidus) มีปริมาณนําเขาเฉลี่ย 112 ตัวตอเดือน ราคาตอตัวอยางประมาณ 

150-300 บาท พบวามีการนําเขาปลาแมนดารินทั้งหมด 2,693 ตัว สวนใหญมาจากประเทศ

อินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส ความชุกของการเกิดโรคท้ังหมด 4.72% โดยโรคท่ีพบสูงสุด คือ 

การติดเช้ือโปรโตซัวจุดขาวนํ้าเค็ม (Cryptocaryon irritans) 3.08% การติดเชื้อแบคทีเรีย 0.71% 

การติดเชื้อโปรโตซัวเห็บระฆัง 0.22% และการติดเชื้อโปรโตซัว Amyloodinium ocellatum 
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0.19% ตามลําดับ สวนการศึกษาโรคจากปลาแมนดารินท่ีนําเขามาใหม และปลาแมนดารินท่ีมีอยูใน

สถานที่เพาะเลี้ยง แบงเปน 2 ประเภท พบโรคไมติดเชื้อ (Non-infectious disease) จากปญหาการ

จัดการ คุณภาพน้ํา หรืออุบัติเหตุ โรคติดเชื้อ (Infectious disease) ที่พบคือ เชื้อโปรโตซัวเห็บระฆัง 

การติดเช้ือโปรโตซัวจุดขาวนํ้าเค็ม (C. irritans) เชื้อโปรโตซัว Amyloodinium ocellatum สวน

ปรสิตภายนอก (External parasite) ท่ีตรวจพบคือพยาธิในกลุม Monogenean และปรสิตภายใน 

(Internal parasite) ท่ีตรวจพบคือ กลุมพยาธิตัวกลม (Nematodes) และกลุมพยาธิตัวแบน 

(Trematode) รวมถึงการติดเชื้อแบคทีเรียกลุม Vibrio spp. ซึ่งเปนท้ังสาเหตุหลักของการตายและ

การติดเชื้อแทรกซอน จากผลการศึกษาการกักโรค ในกลุมท่ีไมมีการใสสารเคมี ตรวจพบเชื้อในวันท่ี 

21 และ 28 กลุมท่ีใสยาเหลืองญ่ีปุน ตรวจพบเชื้อวันท่ี 14 กลุมที่ใส Copper citrate ไมพบปรสิต

ใดๆ และกลุมที่ใสระบบบําบัดน้ํา ตรวจพบเชื้อวันท่ี 7, 14, 21 และ 28 ซึ่งเชื้อกอโรคสวนใหญท่ี

ตรวจพบคือเชื้อโปรซัว Amyloodinium ocellatum  และพบการติดเชื้อโปรโตซัว C. irritans รวม 
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การประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานของแผนงาน 

แ ผ น ง า น วิ จั ย ก า ร พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง ป ล า แ ม น ด า ร ิน ,                       

Synchiropus splendidus (Herre, 1927)  เพื่อการอนุรักษและการผลิตเชิงพาณิชย    เปน

งานวิจัยพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดารินสําหรับ

การผลิตเชิงพาณิชย มีระยะเวลาการดําเนิการ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 ปท่ี

รายงานเปนปแรกของแผนงานวิจัย 

โครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ประกอบไปดวย 4 แผน

งานวิจัยยอย  7 โครงการวิจัย ซึ่งผลการดําเนินงานพบวา สวนใหญมีความลาชาในเร่ืองของเวลา ท่ี

ชากวาแผนงานที่กําหนดเอาไวในโครงการ แตทุกโครงการมีการดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ

ที่กําหนดไวทั้งสิ้น มีความกาวหนา ตามรายละเอียดท่ีแสดงไวในรายงานผลการการบริหารแผน

งานวิจัย  

 สาเหตุที่ทําใหการดําเนินงานของโครงการในแผนงานวิจัยตองมีความลาชา เน่ืองจาก

งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกับสัตวชนิดใหม เชนปลาแมนดาริน  ตองพึ่งพา

ตัวอยางที่ใชในการทดลองจากธรรมชาติ และขาดขอมูลพื้นฐานของการวิจัย ทําใหตองเผชิญปญหา 

อุปสรรคนอกเหนือจากท่ีกําหนดเอาไวในโครงการวิจัย ไมวาจะเปนเรื่องการหาตัวอยางที่ใชเปนพอ

แมพันธุ สําหรับในการทดลองไมได  การเลี้ยงพอแมพันธุปลาแมนดาริน ไวใชในการทดลองเปน

เวลานาน ตองมีอาหารธรรมชาติที่มีคุณภาพ จํานวนมากเปนอาหาร บางครั้งทําใหเกิดการขาดแคลน

อาหาร สงผลตอความสมบูรณของพอ แมพันธุปลาแมนดารินและสงผลกระทบตอลูกปลาแมนดาริน

วัยออนท่ีใชในการทดลอง เปนตน  

ถึงแมโครงการจะมีความลาชาของเวลา ในการดําเนินงานเน่ืองจากอุปสรรคท่ีกลาวมา แต

ทุกโครงการมีการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดเอาไว ในทุกโครงการอยางครบถวน และมี

ผลการวิจัยปรากฏ เพียงแตบางโครงการยังมีความจําเปนตองทําการทดลองซ้ําอีก เพราะผลท่ีไดยัง

ไมสามารถนําไปใชในการวิจัยในข้ันตอไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได  

 เม่ือประเมินความสําเร็จของแผนงานวิจัย กับความสําเร็จที่กําหนดเอาไวในแผนงานวิจัย 

ในปแรกของแผนงานวิจัย คือ พันธุศาสตรเซลลของปลากลุมดราโกเน็ต ชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับ

พฤติกรรมการกินอาหารและการสืบพันธุของปลาแมนดาริน, S. splendius ท่ีไดมาจากธรรมชาต ิ

การพัฒนาการของปลากแมนดารินวัยออน ออกแบบและสรางระบบการเลี้ยงพอแมพันธุปลาเพื่อใช

ในการทดลองระบบพอแมพันธุ เทคนิคการอนุบาลลูกปลาเบื้องตนเพื่อนํามาใชในการทดลอง

เก่ียวกับการอนุบาลลูกปลา และเร่ิมทําการทดลองอนุบาลลูกปลาที่ความหนาแนนแตกตางกัน และ

การสํารวจความชุกและโอกาสท่ีเกิดโรคในปลาแมนดารินปท่ี 1 ซึ่งผลท่ีไดคือ  
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(1 ) ขอมูลทางชีววิทยาที่จะถูกนําไปใช ในการพัฒนาเทคนิคการดูแลพอแมพันธุ            

ปลาแมนดาริน  

(2) ไดองคความรูดานพันธุกรรมที่ใชเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนาปรับปรุงพันธุในอนาคต  

(3) ไดระบบสําหรับทดลองการเล้ียงพอแมพันธุปลาแมนดารินสําหรับการทดลองในปท่ี 2 

และ 3 ตอไป  

(4) ไดขอมูลเบื้องตนสําหรับไปสูการพัฒนาเทคนิคการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน และการ

ทดลองเรื่องอาหารเสริมสําหรับลูกปลาตอไปในปที่ 2 และ 3   

(5) ไดขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับโรคที่มีโอกาสเกิดในปลาแมนดาริน  

ซึ่งผลที่ไดในปท่ี  1 น้ี เปนผลสําเร็จเบ้ืองตน (P) ที่นําไปใชในการตอยอดการวิจัยในปท่ี 2 

และ 3 รวมถึงองคความรูในการจดัการงานวิจัยในอนาคตได 

ในปที่ 2 เปนการวิจัยตอเนื่องข้ันสุดทายของพฤติกรรมที่เก่ียวของกับการสืบพันธุและการ

พัฒนาการของปลาแมนดารินวัยออน และการสํารวจความชุกและโอกาสที่เกิดโรคกับปลาแมนดาริน 

ทําการทดลองตอเน่ืองเก่ียวกับเทคนิคการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน การเสริมอาหารในแพลงกตอน

สัตวเพื่อใชในการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน การยอมรับอาหารสําเร็จรูปของพอแมพันธุปลาแมนดา

ริน การพัฒนาระบบการเลี้ยงพอแมพันธุปลาแมนดาริน ซึ่งขอมูลท่ีไดเปนผลสําเร็จก่ึงกลาง (I) ท่ีจะ

นําไปตอยอดการวิจัยในปท่ี 3 
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สรุปและเสนอแนะ 

 การวิจัยของแผนงานมีความลาชาของการดําเนินงานตามแผนงานของโครงการ 

เนื่องมาจากอุปสรรคที่พบระหวางการดําเนินงาน แตทุกโครงการมีการดําเนินงานครบทุกกิจกรรม

ตามแผนงานของโครงการที่กําหนดไว แตผลการดําเนินงานของโครงการบางโครงการ ยังตอง

ดําเนินการทดลองซ้ํา เพื่อใหไดผลท่ีจะนําไปใชสําหรับการวิจัยของโครงการในแผนงานในปสุดทาย

ของแผนงานวิจัย คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ประวัติคณะผูบริหารแผนงานวิจัย 

สวน  ค  : ประวัติผูรับผิดชอบแผนงานวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวเสาวภา  สวัสดิ์พีระ  

 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Saowapa  Sawatpeera  

2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3830300065601 

3. ตําแหนงปจจุบัน นักวิทยาศาสตร ระดับ 6 

4. หนวยงานท่ีอยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail 

 สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล 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 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2524 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรทางทะเล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2530 

 ดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล  ป พ.ศ. 2542 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

       การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามน้ําเค็ม 

       การศึกษาชีววิทยาบางประการของสัตวนํ้าทะเล 
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ประวัติคณะผูวิจัย ผูประสานงาน / เลขานุการแผนงานวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาววิรชา เจริญด ี  

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ms.Wiracha Charoendee 

2. รหัสบัตรประจําตัวประชาชน 

3-4712-00377-79-7 

3. ตําแหนงปจจุบัน 

นักวิทยาศาสตร 

4. หนวยงานท่ีอยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณีย อิเล็กทรอนิกส     

สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ต. แสนสุข อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20131 

โทรศัพท: 0-3839-1671-3  โทรสาร: 0-3839-1674 

e-mail address : wiracha@bims.buu.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑติ (ประมง) มหาวิทยาลัยขอนแกน ป พ.ศ.2547  

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

การวิเคราะหคุณภาพน้ํา ,การเพาะขยายพันธุปะการัง 

 


