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อาหารต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลาแมนดาริน , Synchiropus splendidus (Herre,
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บทคัดย่อ
โครงการวิจัยนี้ประกอบด้วยการทดลองจานวน 3 การทดลองเพื่อทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อ
อัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลาแมนดารินวัยอ่อน โดยการทดลองที่ 1 มีวัตถุประสงค์ที่จะ
หาความหนาแน่นของลูกปลาที่เหมาะสมสาหรับการอนุบาล การทดลองที่ 2 มีวัตถุประสงค์ที่จะหา
ความหนาแน่นที่เหมาะสมของโรติเฟอร์ในการใช้เป็นอาหาร และการทดลองที่ 3 มีวัตถุประสงค์ที่จะ
หาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนชนิดอาหาร โดยนาผลที่ได้จากการทดลองก่อนหน้าไปใช้ในการ
ทดลองต่อไป ทุกการทดลองจะทาในตู้กระจกความจุน้า 5 ลิตร จานวน 12 ตู้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
(ชุดทดลอง) กลุ่มละ 3 ตู้ (ซ้า)โดยทาการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนที่ระดับความหนาแน่น 5 10 15 และ
20 ตัวต่อลิตร ระดับความหนาแน่นของโรติเฟอร์ 10 15 20 และ 25 ตัวต่อมิลลิลิตรและระยะเวลาใน
การเปลี่ยนชนิดอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟัก โดยชุดทดลองที 1 ให้โรติเฟอร์เป็นอาหาร
ตลอดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 2-4 จะทาการเปลี่ยนชนิดของอาหารในวันที่ 15 20 และ 25
ตามลาดับ ระยะเวลาทาการทดลอง 30 วัน
การทดลองที่ 1 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการอนุบาลลูกปลาที่ความหนาแน่นต่างกัน มีผล
ต่ออัตรารอดของลูกปลา (p<0.05) แต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและระยะเวลาที่ลูกปลาเจริญเติบโต
จากระยะวั ย อ่ อ นไปสู่ ร ะยะหลั ง วั ย อ่ อ นของลู ก ปลา (p>0.05) โดยลู ก ปลามี อั ต รารอดต่ าที่ สุ ด
(3.56±0.44%b) เมื่ออนุบาลที่ความหนาแน่น 15 ตัวต่อลิตร แตกต่างกับลูกปลาที่อนุบาลที่ความ
หนาแน่ น 5 ตั ว ต่ อ ลิ ต ร 10 ตั ว ต่อ ลิ ตร และ 20 ตั ว ต่อ ลิ ตร ที่มี อั ตรารอดเฉลี่ ย (±SE)
10.67±1.09%a6.67±1.33%abและ 7.00±2.08%ab ตามลาดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองลูกปลามีความ
ยาวมาตรฐาน (Standard length) (±SE) ต่าสุดเท่ากับ 4.05±0.51 มิลลิเมตร สูงสุดเท่ากับ
5.00±0.07 มิลลิเมตร ความยาวเหยียด (total length) (±SE) ต่าสุดเท่ากับ 5.25±0.64 มิลลิเมตร
สูงสุดเท่ากับ 6.37±0.06 มิลลิเมตร สาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการอาศัยอยู่ในมวลน้ามา
อาศัยอยู่บริเวณขอบและพื้นตู้ (Post larvae) นั้นพบว่าลูกปลา (±SE) สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้
เร็วที่สุดมีค่า 13.67±2.19 วัน และได้ช้าสุด 24.67±2.67 วัน
การทดลองที่ 2 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นของโรติเฟอร์ที่ต่างกัน มีผลต่อ
อัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลา (p<0.05) แต่ไม่มีผลต่อระยะเวลาที่ลูกปลาเจริญเติบโต
จากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อน โดยลูกปลามีอัตรารอดเฉลี่ย (±SE) สูงเมื่ออนุบาลด้วยความ
หนาแน่นของโรติเฟอร์ 15 และ 25 ตัวต่อมิลลิลิตร เท่ากับ 3.00±1.00%aและ 3.33±0.88%a
แตกต่างกับ (p<0.05) ลูกปลาที่อนุบาลด้วยความหนาแน่นของโรติเฟอร์ 10 และ 20 ตัวต่อ
มิลลิลิตร มีอัตรารอดของลูกปลาเฉลี่ย 1.00±0.0%bและ1.33±0.33%b ตามลาดับ เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองลูกปลาที่อนุบาลด้วยความหนาแน่นของโรติเฟอร์ 15 ตัวต่อมิลลิลิตร มีความยาวมาตรฐาน
(Standard length) และความยาวเหยียด (Total length) (±SE) สูงสุดเท่ากับ 5.16±0.18a
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มิลลิเมตร และ 6.51±0.19a มิลลิเมตร แตกต่างกับ (p<0.05) ลูกปลาที่อนุบาลด้วยความหนาแน่น
ของโรติเฟอร์ 10 20 และ 25 ตัวต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ย(±SE) เท่ากับ 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 ตามลาดับ สาหรับ
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมจากการอาศัย อยู่ ในมวลน้ ามาอาศัย อยู่ บริ เ วณขอบและพื้ นตู้ (Post
larvae) นั้น พบว่าลูกปลาวัยอ่อนใช้เวลาในการเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะวัยหลังอ่อน ได้เร็วที่สุดมีค่า
เท่ากับ(±SE) 14.67±1.67 วัน และช้าสุดเท่ากับ 20.67±0.33 วัน
การทดลองที่ 3 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการอนุบาลลูกปลาแมนดารินวัยอ่อน โดย
ระยะเวลาในการเปลี่ยนชนิดอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟักในช่วงอายุต่างกันไม่ มีผลต่อ
อัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลา (p>0.05) แต่มีผลต่อระยะเวลาที่ลูกปลาเจริญเติบโตจาก
ระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อน (p<0.05) โดยลูกปลามีอัตรารอดเฉลี่ย (±SE) 8.33±3.95%,
6.00±3.00%, 7.33±2.19% และ 4.00±0.58% ตามลาดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองลูกปลามีความยาว
มาตรฐาน (Standard length) (±SE) ต่าสุดเท่ากับ 3.58±0.22 มิลลิเมตร สูงสุดเท่ากับ 3.99±0.15
มิลลิเมตร ความยาวเหยียด (total length) (±SE) ต่าสุดเท่ากับ 4.38±0.38 มิลลิเมตร สูงสุดเท่ากับ
4.98±0.10 มิลลิเมตร สาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการอาศัยอยู่ในมวลน้ามาอาศัยอยู่
บริเวณขอบและพื้นตู้ (Post larvae) นั้นพบว่าลูกปลามีพัฒนาการช้าที่สุดเท่ากับ 16.00±0.00b วัน
เมื่อไม่มีการเปลี่ยนอาหารและพบลูกปลาระยะหลังวัยอ่อนเร็วขึ้นที่ 15.33±0.33ab 14.00±0.00a
และ 14.00±1.00a วัน เมื่อเปลี่ยนอาหารที่อายุ 15 20 และ 25 วัน ตามลาดับ
สรุ ป ได้ ว่ าในการอนุ บ าลลู กปลาแมนดาริ นวั ย อ่อ น ผู้ เ ลี้ ย งสามารถอนุบ าลลู ก ปลาที่ค วาม
หนาแน่น 20 ตัวต่อลิตร โดยให้อาหารเป็นโรติเฟอร์ที่ความหนาแน่น 15 ตัวต่อมิลลิลิตร และลูกปลา
สามารถเปลี่ยนอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟักเมื่อลูกปลามีอายุ 15 วัน เหมาะสมที่สุด โดย
ไม่มีผลต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโต
คาสาคัญ: ปลาแมนดาริน Synchiropus splendidusความหนาแน่น ลูกปลา โรติเฟอร์ การ
เปลี่ยนชนิดอาหารการอนุบาล
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ABSTRACT
Three experiments were performed using twelve 5-litre glass tanks which
were divided into 4 triplicate treatments. Experiment 1: The experiments were
conducted to evaluate the optimal stocking (5, 10, 15, and 20 larvae L-1). Experriment
2: The experiments were conducted to evaluate the optimal rotifer density (10, 15,
20 and 25 rotifer ml-1) and Experriment 3: Investigate the optimal age of the
mandarinfish larvae for weaning from rotifer to Artemia nauplii for rearing of the
newly hatched Green mandarinfish larvae for 30 days.
Experriment 1: The results showed that stocking densities affect survival of
the larvae (p<0.05) but there were no significant differences in growth and
development from larva to post larva of the larvae among treatments (p>0.05). The
larvae at a stocking density of 15 larvae L-1 had the lowest survival rate (3.56±0.44%b)
while there were no significant differences in survival rates (±SE) at stocking densities
of 5 (10.67±1.09%a), 10 (6.67±1.33%ab), and 20 larvae L-1 (7.00±2.08%ab), respectively.
Average final standard length (±SE) and total length (±SE) in mm. of the larvae from 4
treatments were 4.56±0.16, 4.05±0.51, 5.00±0.07, 4.43±0.64 and 5.73±0.17, 5.25±0.64
6.37±0.06, 5.60±0.83, respectively. The earliest post larvae were found within
13.67±2.19 days (±SE) while the latest development occurred within 24.67±2.67 days.
Experriment 2: The results showed that rotifer densities affect survival and
growth of the larvae (p<0.05) but there were no significant differences in
development from larva to post larva of the larvae among treatments (p>0.05).The
best survivals rate of 3.00±1.00%a and 3.33±0.88%a was found when the larvae fed
with rotifer at 15 and 25 rotifer ml-1 while the lowest survivals rate of 1.00±0.0%b and
1.33±0.33% b was found when the larvae fed with rotifer at 10 and 20 rotifer ml-1,
respectively. The best of average final standard length and total length
(5.16±0.18aand 6.51±0.19 a mm) was found when the larvae fed with rotifer at 15
rotifer ml-1(p<0.05) while the average lengths were 3.86±0.21band 3.94±0.39b,
3.46±0.30b and 5.01±0.27b, 4.94±0.52band 4.42±0.43b when the larvae fed with rotifer
at 10 20 and 25 ml-1, respectively. The earliest post larvae were found within
14.67±1.67 days while the latest development occurred within 20.67±0.33 days.
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Experriment 3: The results showed that ages at weaning had no effect on
survival and growth of the larvae (p>0.05) but there were significant differences in
development from larva to post larva of the larvae among treatments (p<0.05). The
survival rates of mandarinfish larvae weaning from rotifer to Artemia nauplii at various
ages were (±SE) 8.33±3.95%, 6.00±3.00%, 7.33±2.19% and 4.00±0.58%, respectively.
Average final standard length (±SE) and total length (±SE) in mm. of the larvae from 4
treatments were 3.58±0.22, 3.99±0.15, 3.87±0.29 and 3.99±0.56 mm., 4.38±0.38,
4.98±0.10, 4.73±0.32 and 4.89±0.65 mm, respectively. The earliest post larvae were
found when the larvae were weaned at ages of 15 20 and 25 days (15.33±0.33ab,
14.00±0.00a, and 14.00±1.00a days) while the laval development were delayed to
17.00±0.67 days when the lavae were totally fed with rotifer.
The overall results suggest that Green mandarinfish larvae should be stocked
at 20 larvae L-1, fed with rotifer at 15 rotifer ml-1 and 15-day-old larvae can be
weaned from rotifer to Artemia nauplii with out any effect on survial and growth.
Keyword: Mandarinfish, Synchiropus splendidus, Larval density, Rotifer density,
Weaning age, Larviculture
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1. บทนา
(Introduction)
ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
อาหารนับ ว่าเป็น ปัจ จั ยที่มีความสาคัญปัจจัยหนึ่งในการเพาะเลี้ ย ง สัตว์น้าที่ได้รับอาหารที่มี
คุณภาพ ปริมาณ และในระยะเวลาการให้อาหารแต่ละชนิดที่เหมาะสม ก็จะทาให้สามารถเพิ่มผลผลิตและ
ลดต้นทุนการผลิตได้ ทั้งด้านระยะเวลาที่ใช้เลี้ยงและต้นทุนในการผลิต ซึ่งการเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้า
ในเชิงพาณิช ย์ห ากต้องการให้มีส่ว นในการส่ งเสริมการอนุรักษ์สัตว์น้าชนิดนั้นควบคู่ไปด้วย จะต้องมี
ขบวนการให้ความรู้และเน้นย้าให้เกษตรกรหรือผู้ที่ดาเนินการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตระหนักถึง
การได้มาของสัตว์น้า อีกทั้งสัตว์น้าที่นามาใช้ในการเพาะขยายพันธุ์ควรจะได้จากการเพาะเลี้ยงเป็นหลัก
ไม่ใช่ได้จากการนามาจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ซึ่งในปัจจุบันปลาแมนดารินเป็นปลาที่ต้องมีการ
นาเข้ามาจากต่างประเทศโดยการจับจากธรรมชาติและยังไม่มีการเพาะเลี้ยงเป็นการค้าเนื่องจากยังไม่มี
เทคโนโลยีที่สามารถผลิตปลาชนิดนี้ได้ อีกทั้งมักจะประสบปัญหาต่างๆเช่น การตายเนื่องจากวิธี การจับ
การขนส่งลาเลียงไม่ดีเท่าที่ควรทาให้ ได้ปลาแมนดารินมีสภาพที่อ่อนแอหรือตายเนื่องจากผู้เลี้ ยงขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดารงชีวิตของปลาแมนดาริน
การศึกษาเพื่อพัฒนาเทคนิคต่างๆ ในการอนุบาลปลาแมนดารินวัยอ่อน นับว่าเป็นพื้นฐานส่วน
หนึ่งที่นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์ปลาแมนดารินให้ประสบความสาเร็จ
และสามารถลดการจับปลาจากธรรมชาติมาใช้ในการเพาะเลี้ยงในอนาคตได้
1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี (ปีงบประมาณ 2556-2557) โดยในปีแรกจะเป็นการ
จัดหาพ่อแม่พันธุ์ และเป็นการศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมของลูกปลาที่ใช้ในการอนุบาลลูกปลาแมน
ดารินวัยอ่อนในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และในปีที่ 2 จะทาการศึกษาวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และ 3
1.1.1 เพื่อศึกษาความหนาแน่นของลูกปลาที่เหมาะสม ต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูก
ปลาแมนดารินวัยอ่อนตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่ลูกปลาวัยเจริญเติบโตจากระยะวัยอ่อน
ไปสู่ระยะหลังวัยอ่อน
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1.1.2เพื่อศึกษาความหนาแน่นของโรติเฟอร์ที่เหมาะสม ต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูก
ปลาแมนดารินวัยอ่อนตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่ลูกปลาวัยเจริญเติบโตจากระยะวัยอ่อน
ไปสู่ระยะหลังวัยอ่อน
1.1.3 เพื่อศึกษาระยะเวลาเปลี่ยนชนิดของอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟักต่ออัตรารอด
และการเจริญเติบโตของลูกแมนดารินวัยอ่อนตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่ลูกปลาวัย
เจริญเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อน
1.2 ขอบเขตของโครงการวิจัย
นาลูกปลาแมนดารินแรกฟักที่ได้จากการเพาะเลี้ยงของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มาศึกษา
ผลของอัตราความหนาแน่นของปลาและความหนาแน่นของโรติเฟอร์ที่เหมาะสม และระยะเวลาเปลี่ยน
ชนิดของอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟัก ต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลาแมนดา
รินวัยอ่อนตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่ลูกปลาวัยเจริญเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อน
ระยะเวลาในการทาวิจัยทั้งสิ้น 2 ปี ทาการวิจัยที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา และสถานีวิจัย (ย่อยชะอา) ต. บางเก่า อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
1.3 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ปัจจุบันปลาแมนดารินเป็นปลาทะเลสวยงามที่นิยมนามาเลี้ยงกันเพิ่มมากขึ้น โดยปลาแมนดาริน
มีชื่อวิทยาศาสตร์ Synchiropus splendidus (Herre,1972) ชื่อสามัญ Striped Dragonet, Green
Mandarinfish อยู่ในครอบครัว Callionymidae โดยพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติมีขนาดประมาณ 3-8.5
เซนติเมตร (Sadovy, 2001) เป็นปลาที่มีการกระจายพันธุ์กว้างมากที่สุดชนิดหนึ่งกระจายตัวตั้งแต่ทางใต้
ของหมู่เกาะญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลียจนถึงปาปัวนิวกินี นิวแคลิโดเนียและหมู่เกาะแคโร
โลนในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้แต่ไม่พบการแพร่กระจายในประเทศไทย โดยประเทศฟิลิปปินส์เป็น
ประเทศที่มีการจับเพื่อการส่งออกไปยังประเทศต่างๆและด้วยความที่ปลาแมนดารินเป็นปลาที่มีสีสัน
สวยงาม หลากหลายสี เช่น สีฟ้า สีเขียว สีส้มและสีเหลืองเป็นสีที่สะท้อนแสงสวยงาม (วรเทพ, 2553) ทา
ให้เป็นที่ต้องการของนักเลี้ยงปลาทะเลสวยงามในท้องตลาดแต่เนื่องจากปลาแมนดารินเป็นปลาต้องมีการ
นาเข้าจากต่างประเทศ ไม่สามารถทาการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ได้ จาเป็นจะต้องมีการจับจากธรรมชาติทา
ให้มีจานวนประชากรลดน้อยลง
จากการศึกษาเบื้องต้นของคณะนักวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า
พัฒนาการของตัวอ่อนแมนดารินจะสั้นมากใช้ระยะเวลาไม่เกิน 14 ชั่วโมง จึงฟักออกมาเป็นลูกแมนดาริน

15

ซึ่งหลังจากฟักออกมานั้นอวัยวะภายใน รวมถึงครีบต่างๆ จะยังไม่สมบูรณ์ คณะวิจัยได้ทาการอนุบาลที่
ความหนาแน่นของลูกปลา 7.5-28.5 ตัวต่อลิตร ที่อุณหภูมิน้าระหว่าง 26-29 องศาเซลเซียส สาหรับ
อาหารที่ใช้ในการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน ได้แก่ โรติเฟอร์ อาร์ทีเมีย และแพลงก์ตอนพืช
(Nannochloropsis sp.) ที่ใช้เป็นอาหารของโรติเฟอร์ และใช้ในการรักษาคุณภาพน้า ในการให้อาหาร
นั้นจะให้โรติเฟอร์ตั้งแต่วันแรกหลังจากฟัก ส่วนใหญ่ที่ความหนาแน่น 15-20 ตัวต่อมิลลิลิตร โดยลูกปลา
แมนดารินจะสามารถปรับให้กินอาร์ทีเมียแรกฟักในวันที่ 25-50 ของการอนุบาลได้สาหรับคุณภาพน้าในตู้
อนุบาลในช่วงวันที่ 2 มีการเติมน้าลงในตู้อนุบาลเพื่อเพิ่มปริมาณน้า จากนั้นจึงทาการเปลี่ยนถ่ายน้าทุกวัน
วันละ 20-30% ในช่วง 3-5 วันแรก จากนั้นจึงเพิ่มเป็น 40% ตลอดการอนุบาล พร้อมทาความสะอาดก้น
ตู้ โดยลูกปลาจะเริ่มมีพฤติกรรม ลงไปอาศัยบริเวณก้นตู้ เมื่ออายุได้ 19-21 วันหลังจากฟัก อัตรารอดของ
ลูกปลาแมนดารินนั้นค่อนข้างต่า มีอัตรารอดอยู่ระหว่าง 0.2-4.9% ที่อายุ 72-81 วัน (วรเทพ, 2553)
จากข้อมูลจะพบว่าเป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้นซึ่งยังไม่มีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานความรู้ในการพัฒนา
เทคนิคการอนุบาลลูกปลาแมนดารินในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการนาไปพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา
แมนดาริน จึงจาเป็นจะต้องทาการศึกษาเพิ่มเติม โดยความหนาแน่นของลูกปลาแมนดารินที่นาไปอนุบาล
ก็จะมีความสัมพันธ์ต่ออาหาร คุณสมบัติของน้าและอีกหลายประการ หากความหนาแน่นที่ใช้ไม่เหมาะสม
ก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดเช่นกัน
ความหนาแน่นของโรติเฟอร์ที่ใช้ในการอนุบาลลูกปลาแมนดารินส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 15-20 ตัวต่อ
มิลลิลิตร ซึ่งเป็นอัตราความหนาแน่นที่ไม่แน่นอนจาเป็นที่จะต้องทาการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นฐานความรู้
ในการอนุบาลูกปลาแมนดารินต่อไป ซึ่งความหนาแน่นอาหารมีชีวิตนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของสัตว์น้าวัยอ่อนหลายชนิด (Moe, 1982; Duray et. al., 1996;
Wilkerson, 1998; Puvanendran and Brown, 1999; Folkword et. al., 2000; Dou et. al., 2003)
เช่น ในปลากะพงขาว (Curnow et. al., 2006) ถ้าความหนาแน่นของอาหารอยู่ในปริมาณที่มากไปหรือ
น้อยไป ก็จะส่งผลให้อัตราการรอดของลูกปลาแมนดารินวัยอ่อนต่าลง เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทราบถึง
ปริมาณความหนาแน่นของอาหารที่เหมาะสมจะส่งผลให้การเจริญเติบโต และอัตรารอดของปลาแมนดา
รินวัยอ่อนสูงขึ้นด้วย
สาหรับในการเพาะเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม การอนุบาลสัตว์น้านั้นเป็นขั้นตอนสาคัญซึ่งส่วนใหญ่
จะใช้อาหารมีชีวิต ได้แก่ อาร์ทีเมีย โรติเฟอร์ เป็นอาหารหลักในการอนุบาลตั้งแต่แรกฟักถึงระยะพัฒนา
เป็นปลาวัยรุ่น (Clarissa, 2003; Wittenrich, 2007) เช่น ปลา Atlantic cod (Gadus morhuan)
(Baskerville-Bridges and Kling, 2000) เป็นต้น ชนิดของอาหารและความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้
ในการอนุบาลจัดเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่ออัตรารอดของลูกปลาแมนดารินวัยอ่อน ดังนั้นจึงจาเป็นที่
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จะต้องมีการศึกษาถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนชนิดอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟักแก่
ลูกปลาเพื่อเพิ่มอัตรารอดและการเจริญเติบโต ซึ่งจะสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการอนุบาลลูกปลาแมนดา
รินต่อไป
ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยเทคนิคเบื้องต้นเหล่านี้ในการเพาะเลี้ยงปลาแมนดารินทาให้สามารถ
นาไปใช้เป็นฐานข้อมูลความรู้และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพาะเลี้ยงปลาแมนดารินสาหรับ
เกษตรกรและผู้ที่สนใจในการเพาะขยายพันธุ์ในเชิงอนุรักษ์และเชิงพาณิชย์ต่อไป
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2. วิธีดาเนินการวิจัย
(Materials & Methods)
2.1 การดูแลพ่อแม่พันธุ์ปลาแมนดาริน
พ่อแม่พันธุ์ที่ใช้สาหรับการผลิตลูกปลาแมนดาริน ถูกซื้อจากตลาดจาหน่ายปลาทะเลสวยงาม
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นปลาที่มีการนาเข้าจากต่างประเทศ คือ ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
นามาเลี้ยงไว้ในตู้กระจก ที่ความจุน้า 250 ลิตร ด้วยระบบหมุนเวียนน้าแบบปิด ภายในโรงเรือนการเลี้ยง
สัตว์และพืชทะเลสวยงามสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ให้อาร์ทีเมียตัวเต็มวัยเป็นอาหารในปริมาณที่
เพียงพอเพื่อให้ปลามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถวางไข่นามาใช้ในการศึกษาวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง
ปลาแมนดารินจะวางไข่ในช่วงพลบค่า โดยเริ่มจากการออกมาจากที่อาศัยแล้วเริ่มเกี้ยวพาราสีกัน
เมื่อถึงเวลาวางไข่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากๆ ปลาทั้งคู่จะว่ายขึ้นมาจากก้นบ่อแล้วปล่อยไข่ออกมาขณะที่
เพศผู้ปล่อยน้าเชื้อเข้าผสม ไข่ที่ปล่อยออกมานั้นจะลอยขึ้นสู่ผิวน้า ผ่านทางท่อน้าล้นของตู้เลี้ยงไปสู่
ภาชนะที่มีกระชอนผ้าตาถี่วางดักไว้สาหรับรวบรวมไข่ ตัวอ่อนจะฟักออกจากไข่ในตอนเช้าและถูก
รวบรวมไป ใช้สาหรับการทดลองต่อไป
2.2 การเตรียมอุปกรณ์สาหรับการอนุบาล
ทุกการทดลอง จะทาการเตรียมภาชนะ คือ ตู้กระจกใสขนาด 8 ลิตร จานวน 12 ใบ จานวน 3
ชุดล้างทาความสะอาด ผึ่งให้แห้งจากนั้นเติมน้าเค็ม 30-32 ส่วนในพัน ลงในตู้ จานวน 5 ลิตรให้อากาศ
เบาๆโดยใช้สายยางต่อเข้ากับแท่งแก้ววางไว้บริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของตู้ และปิดข้างตู้ด้วยพลาสติกสีดา
เพื่อลดความเข้มของแสงที่ส่องเข้ามาภายในตู้ลง
2.3. วิธีการทดลอง
2.3.1 การทดลองที่ 1 (ปีงบประมาณ 2556) ทาการวิจัยผลของอัตราความหนาแน่น
ของลูกปลาที่เหมาะสม สาหรับการอนุบาลลูกปลาแมนดารินวัยอ่อน โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มตลอด (Complete Randomized Design: CRD) เพื่อเปรียบเทียบอัตรารอดและการ
เจริญเติบโตของลูกปลาแมนดารินวัยอ่อนที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่นแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 5
10 15 และ 20 ตัวต่อลิตร จานวนซ้าของการทดลองที่ทุกระดับของความหนาแน่นเท่ากับ 3 ซ้า
ใช้จานวนลูกปลาในการทดลองทั้งสิ้น 750 ตัว การทดลองใช้เวลาทั้งสิ้น 30 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลา
ทีล่ ูกปลาเจริญเติบโตจนพ้นระยะวัยอ่อนแล้ว โดยสังเกตุจากการเปลี่ยนพฤติกรรม จากที่อาศัย
อยู่ในมวลน้ามาอาศัยอยู่บริเวณขอบและพื้นตู้
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ลูกปลาแมนดารินที่ใช้ในการทดลองได้มาจากการเพาะพันธุ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลโดยปลาแมนดารินจะวางไข่ในช่วงพลบค่า โดยจะสังเกตพบว่าปลาเริ่มมีการออกมาจากที่
อาศัยเริ่มมีการเกี้ยวพาราสีกันก่อนที่จะวางไข่ เมื่อถึงเวลาวางไข่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากๆ ปลา
ทั้งคู่จะว่ายขึ้นมาจากก้นบ่อแล้วปล่อยไข่ออกมาขณะที่เพศผู้ปล่อยน้าเชื้อเข้าผสม ไข่ที่ปล่อย
ออกมานั้นจะลอยขึ้นสู่ผิวน้า ผ่านทางท่อน้าล้นไปสู่ภาชนะที่มี กระชอนผ้าตาถี่วางดักไว้สาหรับ
รวบรวมไข่ ตัวอ่อนปลาจะฟักออกจากไข่ในตอนเช้าและถูกรวบรวมไป ใช้สาหรับการทดลอง
ต่อไป โดยเมื่อทาการเก็บรวบรวมไข่จะใช้ภาชนะสีดาตักลูกปลาแมนดารินจากบริเวณกรองที่เก็บ
รวบรวมลูกปลาแรกฟักไว้ และทาการเตรียมตู้ทดลองโดยเตรียมน้าเก่า 50% ผสมกับน้าใหม่
50% ลงในตู้ทดลองก่อนสุ่มปลาลงตู้ทดลอง หลังจากนั้นทาการสุ่มลูกปลาครั้งละ 5 ตัว และ
ในขณะสุ่มลูกปลาโดยใช้ช้อนขนาดเล็กตักลูกปลาลงตู้ทดลอง ซึ่งในการสุ่มต้องทาด้วยความ
รวดเร็ว
ให้อาหารโรติเฟอร์เป็นอาหารที่ความหนาแน่น 15 ตัวต่อมิลลิลิตร โดยทุกชุดการทดลอง
ในช่วง 14 วันแรกให้ Nannochloropsis sp. 1.5x105เซลล์ต่อมิลลิลิตรร่วมกับโรติเฟอร์ และ
จากนั้นให้โรติเฟอร์เป็นอาหารเพียงอย่างเดียวทุกๆวัน วันละ 2 ครั้ง เวลา 9.00 และ 15.00 น.
ก่อนให้อาหารทาการตรวจนับอาหารที่เหลือโดยการนาไปตรวจสอบจานวนอาหารที่เหลือภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ เปลี่ยนถ่ายน้าออกแล้วเติมอาหารลงไปให้ได้ตามจานวนความหนาแน่นที่กาหนด
ในการเตรียมน้าสาหรับใช้ในการทดลองจะใช้น้าจากตู้พ่อแม่พันธุ์ 50% ร่วมกับใหม่
50% ลงในตู้ให้ได้ 90% ของปริมาณน้าทั้งหมด ที่ความเค็ม 30-32 ส่วนในพัน ขณะทาการ
ทดลองในช่วง 2 วันแรกจะมีการเพิ่มปริมาณน้าขึ้น หลังจากนั้นทาการเปลี่ยนถ่ายน้าและใช้สาย
ยางขนาดเล็กดูดตะกอนก้นตู้ ทุกวัน วันละ 20-50% ของปริมาตรน้าในตู้แล้วเติมน้าให้เท่าระดับ
เดิมทุกวันวันละ1 ครั้งเพื่อควบคุมคุณภาพน้าให้เหมาะสมกับการเติบโต
ก่อนเปลี่ยนถ่ายน้าทาการเก็บตัวอย่างน้าจากตู้ทุกตู้ในชุดการทดลองเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน้าจนสิ้นสุดการทดลองตามตัวแปรคุณภาพน้า ดังนี้ ปริมาณออกซิเจนละลายในน้า
Dissolved Oxygen (Hach-senION6) (ไม่ได้วัดเนื่องจากเครื่องเสีย) ความเค็ม (Salinorefractometer ATAGO รุ่น S/mill-E) ความเป็นกรด- ด่าง (Hach-senION2) และอุณหภูมิของ
น้า (Hach-senION2) ทุกวันและทาการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นด่าง Alkalinity ด้วยการไตเต
รทกับสารละลายกรดมาตรฐาน (APHA, 1980) ปริมาณไนไตรท์–ไนโตรเจน ด้วยวิธี Azo dye
ไนเตรท-ไนโตรเจนด้วยวิธี Cadmium-reduction (Strickland and Parsons, 1972) ปริมาณ
แอมโมเนียรวม ด้วยวิธี Phenolhypochlorite (Solorzano, 1977) ทุก 7 วัน
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เมื่อเริ่มต้นการทดลองจะทาการวัดความยาวมาตรฐาน (Standard length) และความ
ยาวเหยียด (Total length) พร้อมทั้งบันทึกภาพของลูกปลารายตัว จานวน 30 ตัวและใน
ระหว่างการทดลอง จะทาการบันทึกจานวนของลูกปลาที่ตายในแต่ละวันโดย เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองทาการถ่ายรูปปลาพร้อมไม้บรรทัดทีละตัว และนาเอาภาพที่บันทึกไว้ของปลาแต่ละตัวมา
วัด ความยาวมาตรฐาน (standard length) และความยาวเหยียด (total length) ทีละตัวโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวัดขนาด (Image tool) พร้อมสังเกตระยะเวลาที่ลูกปลาเจริญเติบโต
จากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อนซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาอาศัยอยู่บริเวณขอบ
และพื้นตู้โดยการนับจานวนและทาการบันทึกข้อมูลทุกวัน จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง
บันทึกข้อมูลเพื่อมาทาการหาค่าเฉลี่ยของ อัตราการรอด การเจริญเติบโต ระยะเวลาที่
ลูกปลาเจริญเติบโตจากระยะวัยอ่อนไประยะหลังวัยอ่อนซึ่งมีการเปลี่ยนพฤติกรรมมาอาศัยอยู่
บริเวณขอบและพื้นตู้ นามาวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโต
ระหว่างชุดทดลอง โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test, DMRT
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
หลังจากได้ความหนาแน่นของปลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาแมนดารินแล้ว นา
ข้อมูลที่ได้ไปทาการทดลองต่อในการทดลองที่ 2
2.3.2 การทดลองที่ 2 (ปีงบประมาณ 2557) ทาการวิจัยผลของอัตราความหนาแน่น
ของโรติเฟอร์ที่เหมาะสม สาหรับการอนุบาลลูกปลาแมนดารินวัยอ่อน โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มตลอด (Complete Randomized Design: CRD) เพื่อเปรียบเทียบอัตรารอดและการ
เจริญเติบโตของลูกปลาแมนดารินวัยอ่อนที่อนุบาลโดยให้โรติเฟอร์เป็นอาหารที่ความหนาแน่น
แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 10 15 20 และ 25 ตัวต่อมิลลิลิตร กาหนดให้ในทุกชุดการทดลอง
ในช่วง 14 วันแรกให้ Nannochloropsis sp. 1.5x105เซลล์ต่อมิลลิลิตรร่วมกับโรติเฟอร์ และ
จากนั้นให้โรติเฟอร์เป็นอาหารเพียงอย่างเดียวตามอัตราความหนาแน่นที่กาหนด โดยจานวนซ้า
ของการทดลองที่ทุกระดับของความหนาแน่นเท่ากับ 3 ซ้า ใช้จานวนลูกปลา 100 ตัวต่อตู้ รวม
ทั้งหมด 1,200 ตัว (Yousabuy et.al., 2014) การทดลองใช้เวลาทั้งสิ้น 30 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลา
ทีล่ ูกปลาเจริญเติบโตจนพ้นระยะวัยอ่อนแล้ว โดยสังเกตุจากการเปลี่ยนพฤติกรรม จากที่อาศัย
อยู่ในมวลน้ามาอาศัยอยู่บริเวณขอบและพื้นตู้
ลูกปลาแมนดารินที่ใช้ในการทดลองได้มาจากการเพาะพันธุ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลโดยปลาแมนดารินจะวางไข่ในช่วงพลบค่า โดยจะสังเกตพบว่าปลาเริ่มมีการออกมาจากที่
อาศัยเริ่มมีการเกี้ยวพาราสีกันก่อนที่จะวางไข่ เมื่อถึงเวลาวางไข่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากๆ ปลา
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ทั้งคู่จะว่ายขึ้นมาจากก้นบ่อแล้วปล่อยไข่ออกมาขณะที่เพศผู้ปล่อยน้าเชื้อเข้าผสม ไข่ที่ปล่อย
ออกมานั้นจะลอยขึ้นสู่ผิวน้า ผ่านทางท่อน้าล้นไปสู่ภาชนะที่มี กระชอนผ้าตาถี่วางดักไว้สาหรับ
รวบรวมไข่ ตัวอ่อนปลาจะฟักออกจากไข่ในตอนเช้าและถูกรวบรวมไป ใช้สาหรับการทดลอง
ต่อไป โดยเมื่อทาการเก็บรวบรวมไข่จะใช้ภาชนะสีดาตักลูกปลาแมนดารินจากบริเวณกรองที่เก็บ
รวบรวมลูกปลาแรกฟักไว้ และทาการเตรียมตู้ทดลองโดยเตรียมน้าเก่า 50% ผสมกับน้าใหม่
50% ลงในตู้ทดลองก่อนสุ่มปลาลงตู้ทดลอง หลังจากนั้นทาการสุ่มลูกปลาครั้งละ 5 ตัว และ
ในขณะสุ่มลูกปลาโดยใช้ช้อนขนาดเล็กตักลูกปลาลงตู้ทดลอง ซึ่งในการสุ่มต้องทาด้วยความ
รวดเร็ว
ให้อาหารทุกๆวัน วันละ 2 ครั้ง เวลา 9.00 และ 15.00 น. ก่อนให้อาหารทาการตรวจ
นับอาหารที่เหลือโดยการนาไปตรวจสอบจานวนอาหารที่เหลือภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เปลี่ยน
ถ่ายน้าออกแล้วเติมอาหารลงไปให้ได้ตามจานวนความหนาแน่นที่กาหนด
ในการเตรียมน้าสาหรับใช้ในการทดลองจะใช้น้าจากตู้พ่อแม่พันธุ์ 50% ร่วมกับใหม่
50% ลงในตู้ให้ได้ 90% ของปริมาณน้าทั้งหมด ที่ความเค็ม 30-32 ส่วนในพัน ขณะทาการ
ทดลองในช่วง 2 วันแรกจะมีการเพิ่มปริมาณน้าขึ้น หลังจากนั้นทาการเปลี่ยนถ่ายน้าและใช้สาย
ยางขนาดเล็กดูดตะกอนก้นตู้ ทุกวัน วันละ 20-50% ของปริมาตรน้าในตู้แล้วเติมน้าให้เท่าระดับ
เดิมทุกวันวันละ1 ครั้งเพื่อควบคุมคุณภาพน้าให้เหมาะสมกับการเติบโต
ก่อนเปลี่ยนถ่ายน้าทาการเก็บตัวอย่างน้าจากตู้ทุกตู้ในชุดการทดลองเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน้าจนสิ้นสุดการทดลองตามตัวแปรคุณภาพน้า ดังนี้ ปริมาณออกซิเจนละลายในน้า
Dissolved Oxygen (Hach-senION6) (ไม่ได้วัดเนื่องจากเครื่องเสีย) ความเค็ม (Salinorefractometer ATAGO รุ่น S/mill-E) ความเป็นกรด- ด่าง (Hach-senION2) และอุณหภูมิของ
น้า (Hach-senION2) ทุกวันและทาการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นด่าง Alkalinity ด้วยการไตเต
รทกับสารละลายกรดมาตรฐาน (APHA, 1980) ปริมาณไนไตรท์–ไนโตรเจน ด้วยวิธี Azo dye
ไนเตรท-ไนโตรเจนด้วยวิธี Cadmium-reduction (Strickland and Parsons, 1972) ปริมาณ
แอมโมเนียรวม ด้วยวิธี Phenolhypochlorite (Solorzano, 1977) ทุก 7 วัน
เมื่อเริ่มต้นการทดลองจะทาการวัดความยาวมาตรฐาน (Standard length) และความ
ยาวเหยียด (Total length) พร้อมทั้งบันทึกภาพของลูกปลารายตัว จานวน 30 ตัวและใน
ระหว่างการทดลอง จะทาการบันทึกจานวนของลูกปลาที่ตายในแต่ละวันโดย เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองทาการถ่ายรูปปลาพร้อมไม้บรรทัดทีละตัว และนาเอาภาพที่บันทึกไว้ของปลาแต่ละตัวมา
วัด ความยาวมาตรฐาน (standard length) และความยาวเหยียด (total length) ทีละตัวโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวัดขนาด (Image tool) พร้อมสังเกตระยะเวลาที่ลูกปลาเจริญเติบโต
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จากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อนซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาอาศัยอยู่บริเวณขอบ
และพื้นตู้โดยการนับจานวนและทาการบันทึกข้อมูลทุกวัน จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง
บันทึกข้อมูลเพื่อมาทาการหาค่าเฉลี่ยของ อัตราการรอด การเจริญเติบโต ระยะเวลาที่
ลูกปลาเจริญเติบโตจากระยะวัยอ่อนไประยะหลังวัยอ่อนซึ่งมีการเปลี่ยนพฤติกรรมมาอาศัยอยู่
บริเวณขอบและพื้นตู้ นามาวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโต
ระหว่างชุดทดลอง โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test, DMRT
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
หลังจากได้ความหนาแน่นของโรติเฟอร์ในการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน จึงนามาขอมูลที่
ได้ไปทาการทดลองที่ 3
3.2.14 การทดลองที่ 3 (ปีงบประมาณ 2557) ทาการวิจัยเพื่อศึกษาระยะเวลาเปลี่ยน
ชนิดของอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟัก โดยหลังจากได้ผลความหนาแน่นของปลาที่
20 ตัวต่อลิตร (การทดลองที่ 1) และโรติเฟอร์ที่ความหนาแน่น 15 ตัวต่อมิลลิลิตร (การทดลองที่
2) ในการอนุบาลแมนดารินวัยอ่อนแล้ว นาผลการทดลองที่ได้มาศึกษาระยะเวลาเปลี่ยนชนิดของ
อาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟัก โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Complete
Randomizied Design: CRD) การทดลองแบ่งเป็น 4 สิ่งทดลอง (treatments) ละ 3 ซ้า โดย
กาหนดให้ในทุกชุดการทดลองในช่วง 14 วันแรก Nannochloropsis sp 1.5x105เซลล์ตอ่
มิลลิลิตร ร่วมกับโรติเฟอร์ จากนั้นจึงปรับเป็นให้โรติเฟอร์และอาร์ทีเมียแรกฟักเป็นอาหาร ดังนี้
โดยชุดทดลองที 1 ให้โรติเฟอร์เป็นอาหารตลอดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 2-4 จะทาการ
เปลี่ยนอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟักต่างกันวันที่ 15 20 25 ตามลาดับ โดยความ
หนาแน่นของอาร์ทีเมียแรกฟัก ที่ 0.5 ตัว/ มิลลิลิตรและการปรับให้อาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์
ทีเมียแรกฟักนั้นก่อนที่จะถึงกาหนดการเปลี่ยนชนิดอาหารในแต่ละชุดการทดลองนั้น จะทาการ
ลดจานวนโรติเฟอร์ลงเหลือ 50% และเพิ่มการให้อาร์ทีเมียรกฟัก 50% ก่อน 1 วัน เพื่อลูกปลา
สามารถปรับตัวได้ การทดลองใช้เวลาทั้งสิ้น 30 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ลูกปลาเจริญเติบโตจนพ้น
ระยะวัยอ่อนแล้ว โดยสังเกตุจากการเปลี่ยนพฤติกรรม จากที่อาศัยอยู่ในมวลน้ามาอาศัยอยู่
บริเวณขอบและพื้นตู้
ลูกปลาแมนดารินที่ใช้ในการทดลองได้มาจากการเพาะพันธุ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลโดยปลาแมนดารินจะวางไข่ในช่วงพลบค่า โดยจะสังเกตพบว่าปลาเริ่มมีการออกมาจากที่
อาศัยเริ่มมีการเกี้ยวพาราสีกันก่อนที่จะวางไข่ เมื่อถึงเวลาวางไข่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากๆ ปลา
ทั้งคู่จะว่ายขึ้นมาจากก้นบ่อแล้วปล่อยไข่ออกมาขณะที่เพศผู้ปล่อยน้าเชื้อเข้าผสม ไข่ที่ปล่อย
ออกมานั้นจะลอยขึ้นสู่ผิวน้า ผ่านทางท่อน้าล้นไปสู่ภาชนะที่มี กระชอนผ้าตาถี่วางดักไว้สาหรับ
รวบรวมไข่ ตัวอ่อนปลาจะฟักออกจากไข่ในตอนเช้าและถูกรวบรวมไป ใช้สาหรับการทดลอง
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ต่อไป โดยเมื่อทาการเก็บรวบรวมไข่จะใช้ภาชนะสีดาตักลูกปลาแมนดารินจากบริเวณกรองที่เก็บ
รวบรวมลูกปลาแรกฟักไว้ และทาการเตรียมตู้ทดลองโดยเตรียมน้าเก่า 50% ผสมกับน้าใหม่
50% ลงในตู้ทดลองก่อนสุ่มปลาลงตู้ทดลอง หลังจากนั้นทาการสุ่มลูกปลาครั้งละ 5 ตัว และ
ในขณะสุ่มลูกปลาโดยใช้ช้อนขนาดเล็กตักลูกปลาลงตู้ทดลอง ซึ่งในการสุ่มต้องทาด้วยความ
รวดเร็ว
ให้อาหารทุกๆวัน วันละ 2 ครั้ง เวลา 9.00 และ 15.00 น. ก่อนให้อาหารทาการตรวจ
นับอาหารที่เหลือโดยการนาไปตรวจสอบจานวนอาหารที่เหลือภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เปลี่ยน
ถ่ายน้าออกแล้วเติมอาหารลงไปให้ได้ตามจานวนความหนาแน่นที่กาหนด
ในการเตรียมน้าสาหรับใช้ในการทดลองจะใช้น้าจากตู้พ่อแม่พันธุ์ 50% ร่วมกับใหม่
50% ลงในตู้ให้ได้ 90% ของปริมาณน้าทั้งหมด ที่ความเค็ม 30-32 ส่วนในพัน ขณะทาการ
ทดลองในช่วง 2 วันแรกจะมีการเพิ่มปริมาณน้าขึ้น หลังจากนั้นทาการเปลี่ยนถ่ายน้าและใช้สาย
ยางขนาดเล็กดูดตะกอนก้นตู้ ทุกวัน วันละ 20-50% ของปริมาตรน้าในตู้แล้วเติมน้าให้เท่าระดับ
เดิมทุกวันวันละ1 ครั้งเพื่อควบคุมคุณภาพน้าให้เหมาะสมกับการเติบโต
ก่อนเปลี่ยนถ่ายน้าทาการเก็บตัวอย่างน้าจากตู้ทุกตู้ในชุดการทดลองเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน้าจนสิ้นสุดการทดลองตามตัวแปรคุณภาพน้า ดังนี้ ปริมาณออกซิเจนละลายในน้า
Dissolved Oxygen (Hach-senION6) (ไม่ได้วัดเนื่องจากเครื่องเสีย) ความเค็ม (Salino
refractometer ATAGO รุ่น S/mill-E) ความเป็นกรด- ด่าง (Hach-senION2) และอุณหภูมิของ
น้า (Hach-senION2) ทุกวันและทาการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นด่าง Alkalinity ด้วยการไตเต
รทกับสารละลายกรดมาตรฐาน (APHA, 1980) ปริมาณไนไตรท์–ไนโตรเจน ด้วยวิธี Azo dye
ไนเตรท-ไนโตรเจนด้วยวิธี Cadmium-reduction (Strickland and Parsons, 1972) ปริมาณ
แอมโมเนียรวม ด้วยวิธี Phenolhypochlorite (Solorzano, 1977) ทุก 7 วัน
เมื่อเริ่มต้นการทดลองจะทาการวัดความยาวมาตรฐาน (Standard length) และความ
ยาวเหยียด (Total length) พร้อมทั้งบันทึกภาพของลูกปลารายตัว จานวน 30 ตัวและใน
ระหว่างการทดลอง จะทาการบันทึกจานวนของลูกปลาที่ตายในแต่ละวันโดย เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองทาการถ่ายรูปปลาพร้อมไม้บรรทัดทีละตัว และนาเอาภาพที่บันทึกไว้ของปลาแต่ละตัวมา
วัด ความยาวมาตรฐาน (standard length) และความยาวเหยียด (total length) ทีละตัวโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวัดขนาด (Image tool) พร้อมสังเกตระยะเวลาที่ลูกปลาเจริญเติบโต
จากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อนซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาอาศัยอยู่บริเวณขอบ
และพื้นตู้โดยการนับจานวนและทาการบันทึกข้อมูลทุกวัน จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง
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บันทึกข้อมูลเพื่อมาทาการหาค่าเฉลี่ยของ อัตราการรอด การเจริญเติบโต ระยะเวลาที่
ลูกปลาเจริญเติบโตจากระยะวัยอ่อนไประยะหลังวัยอ่อนซึ่งมีการเปลี่ยนพฤติกรรมมาอาศัยอยู่
บริเวณขอบและพื้นตู้ นามาวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโต
ระหว่างชุดทดลอง โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test, DMRT
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
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3. ผลการวิจัย
(Results)
3.1 การทดลองที่ 1 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าระดับความหนาแน่นของลูกปลาแมนดารินที่
ต่างกัน (5 10 15 และ 20 ตัวต่อลิตร) ส่งผลต่ออัตรารอด แต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและระยะเวลาที่
ลูกปลาเจริญเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อน โดยมีรายละเอียดของผลการทดลองดังนี้

% อัตรารอด

3.1.1 อัตราการรอดตาย ผลการอนุบาลลูกปลาแมนดารินที่อัตราความหนาแน่น
ต่างกันที่ 5 10 15 และ 20 ตัวต่อลิตร เป็นระยะเวลา 30 วัน พบว่าลูกปลามีอัตรารอดเฉลี่ยต่าที่สุด
(±SE) (3.56±0.44%b) เมื่ออนุบาลที่ความหนาแน่น 15 ตัวต่อลิตรและมีอัตรารอดเฉลี่ยสูงสุดเมื่ออนุบาล
ที่ความหนาแน่นเท่ากับ 5 ตัวต่อลิตร ( 10.67±1.09%a) และพบว่าอัตรารอดของลูกปลาที่ความหนาแน่น
10 และ 20 ตัวต่อลิตรนั้นไม่แตกต่างจากการอนุบาลที่ความหนาแน่น 5 และ 15 ตัวต่อลิตร โดยมีอัตรา
รอดเฉลี่ย (±SE) เท่ากับ 6.67±1.33%abและ 7.00±2.08%ab ตามลาดับ (P<0.05 ) ดังภาพที่ 1
110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

5 ตัวต่อลิตร
10 ตัวต่อลิตร
15 ตัวต่อลิตร
20 ตัวต่อลิตร

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
วันที่

ภาพที่ 1 อัตราการรอดตาย (%) ของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยความหนาแน่นต่างกันเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองเป็นเวลา 30 วัน
3.1.2 การเจริญเติบโต (การเติบโตด้านความยาวมาตรฐานและความยาวเหยียด)
เมื่อเริ่มทดลองลูกปลาแมนดารินมีความยาวมาตรฐานเฉลี่ย (±SE) 1.44±0.03 มิลลิเมตร และความยาว
เหยียดเฉลี่ย (±SE) 1.75±0.03 มิลลิเมตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าผลการอนุบาลลูกปลาแมนดารินที่
อัตราความหนาแน่นต่างกันที่ 5 10 15 และ 20 ตัวต่อลิตร ไม่ทาให้ลูกปลามีการเติบโตด้านความยาว
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แตกต่างกัน โดยลูกปลามีความยาวมาตรฐานและความยาวเหยียดเฉลี่ย เมื่อสิ้นสุดการทดลองเท่ากับ
4.56±0.16, 4.05±0.51, 5.00±0.07, 4.44±0.64 มิลลิเมตร และ 5.73±0.17, 5.25±0.64, 6.37±0.06,
5.60±0.83 มิลลิเมตรตามลาดับ ดังภาพที่ 2
7.00

Standard length (mm)
Total length (mm)

ความยาว (มิลลิเมตร)
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15
ความหนาแน่นของลูกปลา (ตัว/ ลิตร)
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ภาพที่ 2 ความยาวมาตรฐานและความยาวเหยียดเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วย
ความหนาแน่นต่างกันเมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 30 วัน
3.1.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผลการอนุบาลลูกปลาแมนดารินที่อัตราความ
หนาแน่นต่างกันที่ 5 10 15 และ 20 ตัวต่อลิตร พบว่าช่วงอายุของลูกปลาทีเ่ จริญเติบโตพ้นจากระยะวัย
อ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อนในครั้งแรกของทั้ง 4 ชุดการทดลองไม่แตกต่างกัน (p>0.05) มีค่าเฉลี่ย (±SE)
เมื่อลูกปลามีอายุ 16.00±0.58, 16.33±1.45, 13.67±2.19, 14.67±1.20 วัน ตามลาดับ และช่วงอายุที่
เติบโตจากระยะวัยอ่อนไประยะหลังวัยอ่อนจนครบทุกตัวไม่แตกต่างกัน (p>0.05) มีค่าเฉลี่ย (±SE) เมื่อ
ลูกปลามีอายุ 20.33±0.88, 24.67±2.67, 22.33±4.33, 20.67±1.86 วัน ตามลาดับ เช่นเดียวกัน ดัง
แสดงในตารางที่ 1 และมีเปอร์เซ็นต์ช่วงอายุของลูกปลาที่เจริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลัง
วัยอ่อนของลูกปลาที่พบในครั้งแรกของทั้ง 4 ชุดการทดลอง ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) (±SE) ดังนี้
44.33±5.67%, 58.33±8.33%, 38.89±5.56%, 55.00±22.91% ตามลาดับ ดังภาพที่ 3

26

ตารางที่ 1 ช่วงอายุของลูกปลาเจริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไประยะหลังวัยอ่อนได้ครั้งแรก และช่วง
อายุของลูกปลาเจริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไประยะหลังวัยอ่อนได้ครบทุกตัว ที่อนุบาล
ด้วยความหนาแน่นของลูกปลาต่างกันทั้ง 4 ชุดทดลอง

% การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ความหนาแน่นของ
ช่วงอายุของลูกปลาเจริญเติบโตจากระยะวัยอ่อนไประยะหลังวัยอ่อน
ลูกปลา (ตัว/ลิตร) อายุที่สังเกตเห็นครั้งแรก (±SE) ns
อายุที่สังเกตเห็นครบทุกตัว (±SE) ns
5
16.00±0.58
20.33±0.88
10
16.33±1.45
24.67±2.67
15
13.67±2.19
22.33±4.33
20
14.67±1.20
20.67±1.86
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวตั้ง
110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

5 ตัวต่อลิตร
10 ตัวต่อลิตร
15 ตัวต่อลิตร
20 ตัวต่อลิตร

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
วันที่

ภาพที่ 3 เปอร์เซ็นต์ช่วงอายุของลูกปลาที่เจริญเติบโตพ้นจากระวัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อน ที่อนุบาล
ด้วยความหนาแน่นของลูกปลาต่างกันในครั้งแรกจนสิ้นสุดการทดลองเป็น
3.2 การทดลองที่ 2 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าระดับความหนาแน่นของโรติเฟอร์ที่ต่างกัน (10
15 20 และ 25 ตัวต่อลิตร) ส่งผลต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโต แต่ไม่มีผลต่อระยะเวลาที่ลูกปลา
เจริญเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อน โดยมีรายละเอียดของผลการทดลองดังนี้
3.2.1 อัตราการรอดตาย ผลการอนุบาลลูกปลาแมนดารินที่อัตราความหนาแน่นของโร
ติเฟอร์ต่างกันที่ 10 15 20 และ 25 ตัวต่อมิลลิลิตร เป็นระยะเวลา 30 วัน พบว่าลูกปลามีอัตรารอดเฉลี่ย
สูงสุด (±SE) (3.00±1.00%a, 3.33±0.88%a) เมื่ออนุบาลด้วยความหนาแน่นของโรติเฟอร์ 15 และ 25
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ตัวต่อมิลลิลิตร และมีอัตรารอดเฉลี่ยต่าสุด (±SE) (1.00±0.0%b, 1.33±0.33% b) เมื่ออนุบาลด้วยความ
หนาแน่นของโรติเฟอร์ 10 และ 20 ตัวต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ (p<0.05) ดังภาพที่ 4

% อัตรารอด
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ภาพที่ 4 อัตรารอด (%) ของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยความหนาแน่นของโรติเฟอร์ต่างกันเมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง
3.2.2 การเจริญเติบโต (การเจริญเติบโตด้านความยาวมาตรฐานและความยาว
เหยียด) เมื่อเริ่มทดลองลูกปลาแมนดารินมีความยาวมาตรฐานเฉลี่ย (±SE) 1.44±0.03 มิลลิเมตร และ
ความยาวเหยียดเฉลี่ย (±SE) 1.75±0.03 มิลลิเมตร ผลการอนุบาลลูกปลาแมนดารินที่อัตราความ
หนาแน่นของโรติเฟอร์ต่างกันที่ 10 15 20 และ 25 ตัวต่อมิลลิลิตร พบว่าความหนาแน่นของโรติเฟอร์ที่
ต่างกันมีผลต่อการเติบโตด้านความยาวมาตรฐาน โดยเมื่อสิ้นสุดการทดลองลูกปลามีความยาวเฉลี่ย
(±SE) มาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 5.16±0.18a มิลลิเมตร เมื่ออนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่นของโรติเฟอร์
15 ตัวต่อมิลลิลิตร และมีความยาวเฉลี่ย (±SE) ต่าสุดเท่ากับ 3.80±0.21b, 3.94±0.39b, 3.46±0.30b
มิลลิเมตร เมื่ออนุบาลด้วยโรติเฟอร์ที่ความหนาแน่น 10 20 และ 25 ตัวต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ (p<0.05)
ดังภาพที่ 5
และพบว่าความหนาแน่นของโรติเฟอร์ที่ต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตด้านความยาว
เหยียด โดยเมื่อสิ้นสุดการทดลองลูกปลามีความยาวเหยียดเฉลี่ย (±SE) สูงสุดเท่ากับ 6.51±0.19a
มิลลิเมตร เมื่ออนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่นของโรติเฟอร์ 15 ตัวต่อมิลลิลิตร แตกต่าง (p<0.05) และมี
ความยาวเหยียดเฉลี่ย (±SE) ต่าสุดเท่ากับ 5.01±0.27b, 4.94±0.52b, 4.42±0.43b มิลลิเมตร เมื่ออนุบาล
ด้วยโรติเฟอร์ที่ความหนาแน่น 10 20 และ 25 ตัวต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ (p<0.05) ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 ความยาวมาตรฐานและความยาวเหยียดเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วย
ความหนาแน่นของโรติเฟอร์ต่างกันเมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 30 วัน
3.2.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผลการอนุบาลลูกปลาแมนดารินที่อัตราความ
หนาแน่นของโรติเฟอร์ต่างกันที่ 10 15 20 และ 25 ตัวต่อมิลลิลิตร พบว่าความหนาแน่นของโรติเฟอร์ที่
ต่างกันมีผลต่อช่วงอายุของลูกปลาที่เจริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อนในครั้งแรกมี
ค่าเฉลี่ย (±SE) 15.33±1.86, 14.67±1.67, 17.00±1.00, 17.33±0.88 วัน ตามลาดับ (p>0.05) แต่มีผล
ต่อเมื่อสิ้นสุดการทดลองลูกปลาสามารถเจริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อนจนครบ
ทุกตัวเฉลี่ย (±SE) เร็วสุดเท่ากับ 15.33±1.86b ,17.00±1.00b วัน เมื่ออนุบาลด้วยความหนาแน่นของโรติ
เฟอร์ 10 และ20 ตัวต่อมิลลิลิตร และช้าสุด (±SE) เท่ากับ 17.33±0.67ab , 20.67±0.33a วัน เมื่ออนุบาล
ด้วยความหนาแน่นของโรติเฟอร์ 15 และ25 ตัวต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ (p<0.05) ตารางที่ 2
และพบว่าเปอร์เซ็นต์ช่วงอายุของลูกปลาทีเ่ จริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไปยังระยะ
หลังวัยอ่อนที่พบในครั้งแรกเฉลี่ย(±SE) สูงสุดเท่ากับ 100±0.00b%, 100±0.0b% เมื่ออนุบาลด้วยความ
หนาแน่นของโรติเฟอร์ 10 และ 20 ตัวต่อมิลลิลิตรและมีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ (±SE) 58.33±22.05a%,
52.33±7.78a เมื่ออนุบาลด้วยความหนาแน่นของโรติเฟอร์ 15 และ 25 ตัวต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ
(p<0.05) ดังภาพที่ 6
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ตารางที่ 2 ช่วงอายุของลูกปลาทีเ่ จริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อนได้ครั้งแรก และ
ช่วงอายุที่ลูกปลาสามารถเจริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อนได้ครบทุกตัวที่
อนุบาลด้วยความหนาแน่นของโรติเฟอร์แตกต่างกันทั้ง 4 ชุดทดลอง
ความหนาแน่นของ
ช่วงอายุที่ลูกปลาสามารถเจริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อน
โรติเฟอร์ (ตัวต่อ
อายุที่สังเกตเห็นครั้งแรกns
อายุที่สังเกตเห็นครบทุกตัว
มิลลิลิตร)
10
15.33±1.86
15.33±1.86b
15
14.67±1.67
17.33±0.67ab
20
17.00±1.00
17.00±1.00b
25
17.33±0.88
20.67±0.33a
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวตั้ง

%การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

10 ตัวต่อมิลลิลิตร
15 ตัวต่อมิลลิลิตร
20 ตัวต่อมิลลิลิตร
25 ตัวต่อมิลลิลิตร
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ภาพที่ 6 เปอร์เซ็นต์ช่วงอายุของลูกปลาที่เจริญเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อน ที่อนุบาล
ด้วยความหนาแน่นของโรติเฟอร์ต่างกันในครั้งแรกจนสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 30 วัน
3.3 การทดลองที่ 3 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การอนุบาลลูกปลาแมนดารินวัยอ่อนโดยการ
เปลี่ยนชนิดของอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟักในช่วงอายุต่างกัน ไม่มีผลต่ออัตรารอด การ
เจริญเติบโตของลูกปลาและช่วงอายุของลูกปลาที่เจริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อน
โดยมีรายละเอียดของผลการทดลอง ดังนี้
3.3.1 อัตราการรอดตาย ผลการอนุบาลลูกปลาแมนดารินวัยอ่อนโดยการเปลี่ยนชนิด
ของอาหารโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟักในช่วงอายุต่างกัน โดยชุดการทดลองที่ 1 จะให้โรติเฟอร์เป็น
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อาหารตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการทดลอง และชุดการทดลองที่ 2 ถึง 4 จะทาการเปลี่ยนอาหารจากโรติ
เฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟักเมื่อลูกปลามีอายุ 15 20 25 วัน ตามลาดับ พบว่าช่วงอายุในการเปลี่ยนชนิด
ของอาหารที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่ออัตรารอด โดยเมื่อสิ้นสุดการทดลองลูกปลามีอัตรารอดเฉลี่ย (±SE)
8.33±3.95%, 6.00±3.00%, 7.33±2.19% และ 4.00±0.58% ตามลาดับ ดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 อัตราการรอดตาย (%) ของลูกปลาแมนดารินวัยอ่อนที่ทาการอนุบาลโดยการเปลี่ยนชนิดของ
อาหารโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟักในช่วงอายุต่างกันจนครบ 30 วัน
3.3.2 การเจริญเติบโต (การเติบโตด้านความยาวมาตรฐานและความยาวเหยียด)
เมื่อเริ่มทดลองลูกปลาแมนดารินมีความยาวมาตรฐานเฉลี่ย (±SE) 1.44±0.03 มิลลิเมตร และความยาว
เหยียดเฉลี่ย (±SE) 1.75±0.03 มิลลิเมตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนอาหาร
ที่แตกต่างกัน ไม่ทาให้ลูกปลามีการเจริญเติบโตด้านความยาวแตกต่างกัน โดยลูกปลามีความยาว
มาตรฐานและความยาวเหยียดเฉลี่ย (±SE) เมื่อสิ้นสุดการทดลองเท่ากับ 3.58±0.22, 3.99±0.15,
3.80±0.24 และ 3.99±0.56 มิลลิเมตร, 4.38±0.38, 4.98±0.10, 4.43±0.32 และ 4.89±0.65
มิลลิเมตร ตามลาดับดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 ความยาวมาตรฐานและความยาวเหยียดเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ของลูกปลาแมนดารินวัยอ่อนที่ทา
การอนุบาลโดยการเปลี่ยนชนิดของอาหารโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟักในช่วงอายุต่างกันจน
ครบ 30 วัน
3.3.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผลการอนุบาลลูกปลาแมนดารินวัยอ่อนโดยการ
เปลี่ยนชนิดของอาหารโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟักในช่วงอายุต่างกันโดยชุดการทดลองที่ 1 จะให้โรติ
เฟอร์เป็นอาหารตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการทดลอง และชุดการทดลองที่ 2 ถึง 4 จะทาการเปลี่ยนอาหาร
เมื่อลูกปลามีอายุ 15 20 25 วัน ตามลาดับ พบว่ามีผลต่อช่วงอายุของลูกปลาที่เจริญเติบโตพ้นจากระยะ
วัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อนในครั้งแรก (±SE) มีค่าเฉลี่ย (±SE) 14.00±0.00a, 14.00± 1.00a เมื่อทา
การเปลี่ยนชนิดของอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟักในวันที่ 20 และ 25 และช้าสุดเฉลี่ยเท่ากับ
(±SE) 15.33±0.33ab, 16.00±0.00b วัน เมื่อทาการเปลี่ยนชนิดของอาหารในวันที่ 15 และเมื่อให้โรติ
เฟอร์เพียงอย่างเดียวเป็นอาหาร ตามลาดับ และช่วงอายุของลูกปลาทีเ่ จริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไป
ยังระยะหลังวัยอ่อนจนครบทุกตัวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง มีค่าเฉลี่ย (±SE) 17.00±0.58, 15.33±0.33,
16.00±2.00, 14.67±0.67 วัน ตามลาดับ ดังตารางที่ 3 และพบว่าเปอร์เซ็นต์ช่วงอายุของลูกปลาที่
เจริญเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อนที่พบในครั้งแรกเฉลี่ย (±SE) สูงสุดเท่ากับ
100±0.00a, 81.33±18.67ab เมื่อเปลี่ยนชนิดอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟักในวันที่ 15 และ
20 ต่าสุดเท่ากับ 62.77±14.80ab, 33.22±16.75b วัน เมื่อเปลี่ยนชนิดอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมีย
แรกฟักในวันที่ 25 และให้โรติเฟอร์เป็นอาหารเพียงอย่างเดียว ตามลาดับ ดังภาพที่ 9
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ตารางที่ 3 ช่วงอายุของลูกปลาทีเ่ จริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อนได้ครั้งแรก และ
ลูกปลาสามารถเจริญเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อนทั้งหมด ของลูกปลาแมน
ดารินที่ทาการเปลี่ยนชนิดอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟัก

% การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การเปลี่ยนชนิด
ช่วงอายุของลูกปลาทีเ่ จริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อน
อาหารจากโรติเฟอร์
อายุที่สังเกตเห็นครั้งแรก (±SE)
อายุที่สังเกตเห็นครบทุกตัว (±SE) ns
เป็นอาร์ทีเมีนแรก
ฟัก(วันที่)
โรติเฟอร์
16.00±0.00b
17.00±0.58
ab
15
15.33±0.33
15.33±0.33
20
14.00±0.00a
16.00±2.00
a
25
14.00±1.00
14.67±0.67
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวตั้ง
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เปลี่ยนอาหารวันที่ 25
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ภาพที่ 9 เปอร์เซ็นต์ช่วงอายุของลูกปลาที่เจริญเติบโตพ้น จากระยะวัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อนของลูก
ปลาแมนดารินวัยอ่อนที่ทาการอนุบาลโดยการเปลี่ยนชนิดของอาหารโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมีย
แรกฟักในช่วงอายุต่างกันจนครบ 30 วัน
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4. วิจารณ์
(Discussion)
4.1 การทดลองที่ 1 จากการทดลองอนุบาลลูกปลาแมนดารินที่อัตราความหนาแน่นต่างกันที่
510 15 และ 20 ตัวต่อลิตร ในครั้งนี้ผลการทดลองพบว่ามีผลต่ออัตรารอด แต่ไม่มีผลต่อการเติบโตและ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีเพียงการอนุบาลลูกปลาที่ความหนาแน่นของลูกปลาที่ 15 ตัวต่อลิตร มี
อัตรารอดต่าที่สุดเพียง 3.56±0.44% โดยการอนุบาลที่ความหนาแน่นของลูกปลาที่ 5 10 และ 20 ตัวต่อ
ลิตร ให้อัตรารอดที่ไม่แตกต่างกัน 6.67±1.33-10.67±1.09% เช่นเดียวกับ Salama, (2007) ที่อนุบาลลูก
ปลากะพงวัยอ่อนที่ความหนาแน่นต่างกัน 20 ตัวต่อลิตร ลูกปลามีอัตรารอดตาย 28.00% Giménez
and Estévez, (2008) อนุบาลลูกปลา common dentex วัยอ่อนที่ความหนาแน่นปลา 10 และ 20 ตัว
ต่อลิตร มีความแตกต่างกันทางสถิติ Alvarezet et. al., (2001) การอนุบาลลูกปลา Paralabrax
maculatofasciatus ที่ความหนาแน่นของลูกปลามากย่อมดีกว่าการอนุบาลลูกปลาที่ความหนาแน่นต่า
Rooet. al., (2010) ที่เปรียบเทียบระหว่างการอนุบาลปลา Argyrosomus regius: Asso, 1801) ความ
หนาแน่นของปลาที่ใช้ในการอนุบาล 50 ตัวต่อลิตร และ 100 ตัวต่อลิตร พบว่าลูกปลาที่อนุบาลที่ความ
หนาแน่น 50 ตัวต่อลิตรสูงถึง 60.01±13.02% โดยความหนาแน่นของปลาที่อนุบาล จะมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับการเติบโต ปริมาณอาหารที่ให้ และพื้นที่อนุบาล ของปลาหลายชนิด เช่น ปลากะพงขาว ปลา
กะพง ปลา common dentex ปลาช่อนทะเล (Kentouri et. al., 1994; Hernández-Cruz et. al.,
1999; Roo et. al., 2005a, b; Giménezand Estévez 2005;Faulket. al., 2007) ขณะที่ความ
หนาแน่นปลาที่สูงส่วนใหญ่มักจะลดอัตราการเติบโต เนื่องจากปริมาณอาหารที่มีในมวลน้าลดลง
(Wendelaar-Bonga, 1997) เกิดการแข่งขันกันจับอาหารกัน (Hecht et. al., 1996) คุณภาพน้าไม่ดี
(Yu and Perlmutter, 1970) นอกจากนี้ยังพบว่าการวิจัยในครั้งนี้มีอัตรารอดของลูกปลาแมนดารินวัย
อ่อนสูงกว่า วรเทพ, (2553) ที่ทาการศึกษาเบื้องต้นการอนุบาลลูกปลาแมนดารินที่ความหนาแน่น 7.528.5 ตัวต่อลิตร มีอัตรารอดอยู่ระหว่าง 0.2%-4.9% ซึ่งสาหรับพัฒนาการของตัวอ่อนแมนดารินจะสั้น
มากใช้ระยะเวลาไม่เกิน 14 ชั่วโมง จึงฟักออกมาเป็นลูกแมนดาริน ซึ่งหลังจากฟักออกมานั้นอวัยวะ
ภายใน รวมถึงครีบต่างๆ จะยังไม่สมบูรณ์โดยในช่วง 10 วันแรกของการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน นับว่า
เป็นช่วงที่วิกฤตที่เกิดอัตราการตายของลูกปลาแมนดารินสูง (วรเทพ, 2553) สาเหตุอาจจะเกิดได้จาก
หลายปัจจัย ในช่วงแรกขนาดปากของลูกปลายังมีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะจับอาหารได้ ซึ่งลูกปลาแมนดาริน
ที่สามารถจะจับกินโรติเฟอร์ขนาดเล็ก SS strain 80-100 ไมครอน ได้ตั้งแต่วันที่ 3 หลังจากฟัก
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(Wittenrich, 2007) ต่างจากในปลาบู่หัวแดง Elacatinus puncticulatus ปากจะเปิดหลังจากลูกปลา
อายุครบ 7 วัน (Pedrazzani et. al., 2014)
สาหรับผลของช่วงอายุที่ลูกปลาเจริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อน พบว่าลูก
ปลาสามารถเจริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อนได้เร็วสุด 14.67±1.20-24.67±2.67
วัน เช่นเดียวกับ ลูกปลาแมนดารินแรกฟักจะเจริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อน พบว่า
ลูกปลาสามารถเจริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อนเมื่ออายุ 16-20 วัน (วรเทพ, 2553)
สรุปได้ว่าผู้ที่ว่าที่ต้องการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน สามารถอนุบาลลูกปลาแมนดารินที่ความ
หนาแน่น 20 ตัวต่อลิตร เพราะผู้เลี้ยงจะได้ผลผลิตต่อหน่วยปริมาตรสูงสุด โดยไม่มีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกปลาแมนดารินอีกด้วย
4.2 การทดลองที่ 2 จากการทดลองอนุบาลลูกปลาแมนดารินที่อัตราความหนาแน่นของโรติ
เฟอร์ต่างกันเท่ากับ 10 15 20 และ 25 ตัวต่อมิลลิลิตรเป็นระยะเวลา 30 วัน การทดลองครั้งนี้พบว่า
อัตราความหนาแน่นของโรติเฟอร์ที่ให้มีผลต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโต แต่ไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกปลา โดยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ลูกปลามีอัตรารอดอยู่ระหว่าง 1.00±0.0%
ถึง 3.33±0.88% ซึ่งมีอัตรารอดอยู่ในช่วงเดียวกันกับอัตรารอดที่พบในการศึกษาเบื้องต้นการอนุบาลลูก
ปลาแมนดาริน (Synchiropus splendidus) โดยวรเทพ (2553) ที่พบว่ามีอัตรารอดอยู่ระหว่าง 0.2%4.9% แต่ทอี่ ายุต่างกันคือ เป็นการรายงานอัตรารอดเมื่อลูกปลามีอายุได้ 72-81 วัน และเนื่องจาก
การศึกษาของ วรเทพ (2553) เป็นการศึกษาการอนุบาลในเบื้องต้น จึงไม่มีการรายงานอัตราความ
หนาแน่นของลูกปลาที่ทาการศึกษาไว้ มีเพียงรายงานอัตราความหนาแน่นของโรติเฟอร์ที่ใช้ว่าอยู่ระหว่าง
5-25 ตัวต่อมิลลิลิตร และส่วนใหญ่ที่อนุบาลจะอยู่ระหว่าง 15-20 ตัวต่อมิลลิลิตร ซึ่งอัตรารอดต่าสุดหรือ
สูงสุดที่แตกต่างกัน น่าจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากอัตราความหนาแน่นของลูกปลา และสภาพแวดล้อมใน
การอนุบาลที่แตกต่างกัน รวมถึงระยะเวลาที่รายงานอัตรารอด เพราะการทดลองครั้งนี้รายงานที่อายุเพียง
30 วัน เท่านั้น ซึ่งสาเหตุอาจเกิดได้หลายปัจจัยสาเหตุอาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัย ซึ่งหลังจากฟัก
ออกมานั้นอวัยวะภายใน รวมถึงครีบต่างๆ จะยังไม่สมบูรณ์โดยในช่วง 10 วันแรกของการอนุบาลลูกปลา
แมนดาริน นับว่าเป็นช่วงที่วิกฤตที่เกิดอัตราการตายของลูกปลาแมนดารินสูง (วรเทพ, 2553) ในช่วงแรก
ขนาดปากของลูกปลายังมีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะจับอาหารได้ ซึ่งลูกปลาแมนดารินที่สามารถจะจับกินโรติ
เฟอร์ขนาดเล็ก SS strain 80-100 ไมครอน ได้ตั้งแต่วันที่ 3 หลังจากฟัก (Wittenrich, 2007) แต่ใน
รายงานผลของการอนุบาลลูกปลาหลายชนิดพบว่าความหนาแน่นของโรติเฟอร์ที่ต่างกันไม่มีผลต่ออัตรา
รอดของลูกปลาวัยอ่อน เช่น ในลูกปลา fat snook เมื่ออนุบาลที่ความหนาแน่นของโรติเฟอร์ต่างกัน 5
10 15 และ 20 ตัวต่อมิลลิลิตร พบว่าไม่มีผลต่ออัตรารอด (p<0.05) โดยลูกปลาที่อนุบาลด้วยความ
หนาแน่นโรติเฟอร์ 5 ตัวต่อมิลลิลิตร มีอยู่ 1 ซ้า ที่มีอัตรารอดสูงสุด 60.8% และในซ้า 1 ที่ความหนาแน่น
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ของโรติเฟอร์ 30 ตัวต่อมิลลิตรมีอัตรารอดต่าสุดที่ 9.7% Shaw et.al. (2006) ในลูกปลาตาเดียวที่
อนุบาลด้วยความหนาแน่นของโรติเฟอร์ 0.025, 0.05, 0.1, 0.5, 1 และ 5 ตัวต่อมิลลิลิตร และ
Moorhead and Chaoshu (2011) พบว่า forktail blenny ที่อนุบาลด้วยความหนาแน่นของโรติเฟอร์
ต่างกัน 2, 5, 10 และ 20 ตัวต่อมิลลิลิตร ไม่มีผลต่ออัตรารอดและการเติบโตเช่นเดียวกัน Wexler and
Scholey, (2011) ในปลาทูน่าหางเหลืองอัตรารอดของลูกปลาจะสูงเมื่อให้อาหารที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
แต่ละสายพันธุ์ของปลา เช่น ในปลา Thunnusmaccoyii มีอัตรารอดสูงเมื่อให้โรติเฟอร์ที่ความหนาแน่น
สูง 25 ตัวต่อมิลลิลิตร แต่ในปลา Seriolalalandi เมื่อให้โรติเฟอร์ที่ความหนาแน่นต่างกัน 0.5 1 2 5 15
25 ตัวต่อมิลลิลิตร ไม่มีผลต่ออัตรารอดตาย มีค่า 6.4±4.6% เท่านั้น (Hider et. al.,2014)
การอนุบาลลูกปลาแมนดารินที่อัตราความหนาแน่นของโรติเฟอร์ต่างกันเท่ากับ 10 15 20 และ
25 ตัวต่อมิลลิลิตรเป็นระยะเวลา30 วัน ในการทดลองครั้งนี้พบว่าเมื่อสิ้นสุดการทดลองลูกปลาที่อนุบาล
ด้วยความหนาแน่นของโรติเฟอร์ 15 ตัวต่อมิลลิลิตร มีความยาวมาตรฐาน (Standard length) และความ
ยาวเหยียด (Total length) สูงสุดเท่ากับ 5.16±0.18a มิลลิเมตร และ 6.15±0.27 aมิลลิเมตร แตกต่าง
กับลูกปลาที่อนุบาลด้วยความหนาแน่นของโรติเฟอร์ 10 20 และ 25 ตัวต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ย (±SE)
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 ตามลาดับ ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตด้านความยาวอยู่ในช่วงเดียวกันกับการศึกษาของ
Yousabuy et. al., (2014) ความหนาแน่นของลูกปลาแมนดารินที่ต่างกัน 5 10 15 และ 20 ตัวต่อลิตร
โดยให้โรติเฟอร์ที่ความหนาแน่น 15 ตัวต่อมิลลิลิตรเป็นอาหาร เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นระยะเวลา 30
วัน พบว่ามีความยาวมาตรฐานและความยาวเหยียดอยู่ระหว่าง 4.05±0.51-5.00±0.07 มิลลิเมตรและ
5.25±0.64-6.37±0.06 มิลลิเมตร ตามลาดับเช่นเดียวกัน
สาหรับผลของช่วงอายุของลูกปลาทีเ่ จริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อน
พบว่าลูกปลาสามารถเจริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อนได้เร็วสุด14.67±1.67 วัน
และได้ช้าสุด 20.67±0.33 วัน เช่นเดียวกับ วรเทพ (2553) ที่ทาการศึกษาการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน
เบื้องต้นพบว่าลูกปลาจะเจริญเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อนเมื่ออายุ 16-20 วัน
สรุปได้ว่าผู้ที่ว่าที่ต้องการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน สามารถอนุบาลลูกปลาแมนดารินที่ความ
หนาแน่นของโรติเฟอร์ที่ 15 ตัวต่อมิลลิลิตร จึงจะเหมาะสมที่สุดเพราะจะลดภาระในการผลิตโรติเฟอร์ที่
ยุ่งยาก โดยมีผลต่ออัตรารอดใกล้เคียงกับการอนุบาลลูกปลาแมนดารินที่ความหนาแน่นของโรติเฟอร์สูง
25 ตัวต่อมิลลิลิตร เช่นกัน
4.3 การทดลองที่ 3 จากการทดลองหาช่วงอายุของลูกปลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนชนิดของ
อาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรกฟัก โดยชุดการทดลองที่ 1 จะให้โรติเฟอร์เป็นอาหารตั้งแต่เริ่มต้น

36

จนสิ้นสุดการทดลอง และชุดการทดลองที่ 2 ถึง 4 จะทาการเปลี่ยนอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรก
ฟักเมื่อลูกปลามีอายุ 15 20 25 วัน ตลอดระยะเวลา 30 วัน พบว่าไม่มีผลต่ออัตรารอดและการ
เจริญเติบโต แต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกปลา โดยช่วงอายุที่ทาการเปลี่ยนอาหารจากโรติ
เฟอร์เป็นอาร์ทีเมีย ในวันที่ 15 จะเป็นช่วงอายุที่ต่าที่สุดเหมาะสมในการเปลี่ยนชนิดอาหารจากโรติเฟอร์
เป็นอาร์เมียแรกฟัก โดยทั้งหมดมีอัตรารอดอยู่ระหว่าง 4.00±0.58-8.33±3.95% ซึ่งมีอัตรารอดอยู่ในช่วง
เดียวกันกับอัตรารอดที่พบในการศึกษาเบื้องต้นการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน (Synchiropus
splendidus) โดยวรเทพ (2553) ที่พบว่ามีอัตรารอดอยู่ระหว่าง 0.2%-4.9% แต่ที่อายุต่างกันคือ เป็น
การรายงานอัตรารอดเมื่อลูกปลามีอายุได้ 72-81 วัน และเนื่องจากการศึกษาของ วรเทพ (2553) เป็น
การศึกษาการอนุบาลในเบื้องต้น ที่มีการปรับให้ลูกปลาแมนดารินวัยอ่อนกินอาร์ทีเมียแรกฟักใน 15-25
วัน ซึ่งอัตรารอดต่าสุดหรือสูงสุดที่แตกต่างกัน น่าจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในการอนุบาลที่
แตกต่างกัน รวมถึงระยะเวลาที่รายงานอัตรารอด เพราะการทดลองครั้งนี้รายงานที่อายุเพียง 30 วัน
เท่านั้น ซึ่งสาเหตุอาจเกิดได้หลายปัจจัยเช่นเดียวกับ Moorhead and Zeng (2011) ในการอนุบาลลูก
ปลา forktail blenny ที่สามารถปรับให้กินอาร์ทีเมียแรกฟักตั้งแต่วันที่ 6-10 แต่หากมีการปรับให้อาร์ที
เมียแรกก่อนวันที่ 3 ลูกปลาจะมีอัตรารอดต่า ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วอัตรารอดของลูกปลาวันอ่อนจะ
ลดลงเมื่ออาหารที่ให้และสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม (Yufera and Daris, 2007) หรือในกลุ่มของลูกปลา
Neon goby จะสามารถอนุบาลลูกปลาโดยการให้อาร์ทีเมียแรกฟักเป็นอาหารร่วมกับโรติเฟอร์ตั้งแต่วันที่
10 ของการอนุบาล (Wittenrich, 2007)
การอนุบาลลูกปลาแมนดารินวัยอ่อนการเปลี่ยนชนิดของอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียแรก
ฟัก พบว่าไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตด้านความยาวมาตรฐานและความยาวเหยียดอยู่ระหว่าง 3.58±0.223.99±0.15 มิลลิเมตรและ 4.38±0.38-4.98±0.10 มิลลิเมตร ตามลาดับ ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตด้าน
ความยาวอยู่ในช่วงเดียวกันกับการศึกษาของ Yousabuy et. al., (2014) ความหนาแน่นของลูกปลาแมน
ดารินที่ต่างกัน 5 10 15 และ 20 ตัวต่อลิตร โดยให้โรติเฟอร์ที่ความหนาแน่น 15 ตัวต่อมิลลิลิตรเป็น
อาหาร เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นระยะเวลา 30 วัน พบว่ามีความยาวมาตรฐานและความยาวเหยียดอยู่
ระหว่ า ง 4.05±0.51-5.00±0.07
มิ ล ลิ เ มตรและ 5.25±0.64-6.37±0.06 มิ ล ลิ เ มตร ตามล าดั บ
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการอนุบาลในช่วงแรกนั้นลูกปลาแรกฟักกินอาร์ทีเมียวัยอ่อนได้น้อย
หรือไม่ได้เลย จึงทาให้อัตรารอดต่า แต่หลังจากที่ลูกปลาเจริญเติบโตขึ้นในช่วงต่อมา กินอาหารได้มากขึ้น
ความหนาแน่นอาหารคงที่ในทุกชุดทดลองแต่จานวนปลาลดลง จึงทาให้เติบโตทันกันในทุกกลุ่มทดลอง
Nhu et. al., (2009) ลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อนที่ได้รับโรติเฟอร์เพียงอย่างเดียว โรติเฟอร์กับอาร์ทีเมีย
และอาร์ทีเมียเป็นอาหารเพิ่มช่วงวันที่ 3-8 ไม่มีผลต่อการเติบโตด้านความยาวของปลา
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สาหรับผลต่อช่วงอายุของลูกปลาทีเ่ จริญเติบโตพ้นจากระยะวัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อน พบว่า
ลูกปลาสามารถเจริญเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อนได้เร็วสุด14.00±1.00 วัน และได้ช้า
สุด 17.00±0.58 วัน เช่นเดียวกับ วรเทพ (2553) ที่ทาการศึกษาการอนุบาลลูกปลาแมนดารินเบื้องต้น
พบว่าลูกปลาจะเจริญเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปยังระยะหลังวัยอ่อนเมื่ออายุ 16-20 วัน
สรุปได้ว่าผู้ที่ว่าที่ต้องการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน สามารถอนุบาลลูกปลาแมนดารินโดยช่วงอายุ
ที่ต่าสุดเหมาะสมที่สุดในการเปลี่ยนชนิดอาหารจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมีย คือวันที่ 15 ซึ่งสามารถลด
ภาระในการผลิตโรติเฟอร์ที่มีขั้นตอนยุ่งยากและเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค โดยไม่มีผลต่ออัตรารอด
และการเจริญเติบโต
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ข้อเสนอแนะ
(Suggestion)
จาการทดลองที่ผ่านมาทั้ง 3 การทดลองพบว่าในช่วง 7 วันแรกของการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน
นับว่าเป็นช่วงที่วิกฤตที่สุด ซึ่งการเปลี่ยนถ่ายน้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน
แรกฟักในช่วง 7 วันแรก คือ โดยในช่วง 5 วันแรกของการอนุบาลหากไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้าเพียงแต่ให้มี
การดูดตะกอนก้นตู้ออกเพียงเล็กน้อย จากนั้นในวันที่ 6 จึงทาการดูดตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้า 20%
และวันที่ 7 ทาการเปลี่ยนถ่ายน้าและดูดตะกอน 50% พบว่าลูกปลาแมนดารินมีอัตรารอดตายที่ดีกว่าการ
เปลี่ยนถ่ายน้าในช่วง 2-3 วัน ซึ่งในประเด็นนี้นับว่าเป็นเรื่องที่สาคัญจาเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยต่อไปใน
อนาคตเพื่อให้ได้จานวนลูกปลาที่มากในการผลิตลูกพันธุ์ปลาแมนดารินเพื่อการอนุรักษ์และการเพาะเลี้ยง
เชิงพาณิชย์ต่อไป
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6. ภาคผนวก
(Appendix)
ตารางผนวกที่ 1 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอัตรารอดตายเฉลี่ย (%) ของลูกปลาแมนดารินทีอ่ นุบาลด้วยความ
หนาแน่นของลูกปลาต่างกันเป็นระยะเวลา 30 วัน
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

76.227

3

25.409

Within Groups

48.513

8

6.064

124.740

11

Total

F

Sig.
4.190

.047

ตารางผนวกที่ 2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความยาวมาตรฐานเฉลีย่ ของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วย
ความหนาแน่นของลูกปลาต่างกันเป็นระยะเวลา 30 วัน
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

3.914

3

1.305

Within Groups

5.897

8

.737

Total

9.811

11

F

Sig.
1.770

.230

ตารางผนวกที่ 3 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความยาวเหยียดเฉลีย่ ของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยความ
หนาแน่นของลูกปลาต่างกันเป็นระยะเวลา 30 วัน
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

1.995

3

.665

Within Groups

6.758

8

.845

Total

8.754

11

F

Sig.
.787

.534
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ตารางผนวกที่ 4 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างวันที่ลูกปลาเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปสูร่ ะยะหลังวัยอ่อนที่พบครั้ง
แรกของลูกปลาแมนดารินด้วยความหนาแน่นของลูกปลาต่างกันเป็นระยะเวลา 30 วัน
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

13.667

3

4.556

Within Groups

52.000

8

6.500

Total

65.667

11

F

Sig.
.701

.578

ตารางผนวกที่ 5 การวิเคราะห์ความแตกต่างช่วงอายุที่ลูกปลาเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อนจนครบทุก
ตัวของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยความหนาแน่นของลูกปลาต่างกันเป็นระยะเวลา 30 วัน
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

35.333

3

11.778

Within Groups

180.667

8

22.583

Total

216.000

11

F

Sig.
.522

.679

ตารางผนวกที่ 6 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเปอร์เซ็นต์การเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปสูร่ ะยะหลังวัยอ่อนจนครบ
ทุกตัวของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยความหนาแน่นของลูกปลาต่างกันเป็นระยะเวลา 30 วัน
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

741.276

3

247.092

Within Groups

3944.593

8

493.074

Total

4685.868

11

F

Sig.
.501

.692

ตารางผนวกที่ 7 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอัตรารอดตายเฉลี่ย (%) ของลูกปลาแมนดารินทีอ่ นุบาลด้วยความ
หนาแน่นของโรติเฟอร์ต่างกันเป็นระยะเวลา 30 วัน
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

12.333

3

4.111

Within Groups

11.333

8

1.417

Total

23.667

11

F

Sig.
2.902

.101

47
ตารางผนวกที่ 8 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความยาวมาตรฐานเฉลีย่ ของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยความ
หนาแน่นของโรติเฟอร์ต่างกันเป็นระยะเวลา 30 วัน
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

4.852

3

1.617

Within Groups

1.909

8

.239

Total

6.761

11

F

Sig.
6.779

.014

ตารางผนวกที่ 9 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความยาวเหยียดเฉลีย่ ของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยความ
หนาแน่นของโรติเฟอร์ต่างกันเป็นระยะเวลา 30 วัน
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

7.290

3

2.430

Within Groups

3.414

8

.427

10.703

11

Total

F

Sig.
5.694

.022

ตารางผนวกที่ 10 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างวันที่ลูกปลาเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อนที่พบ
ครั้งแรกองลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยความหนาแน่นของโรติเฟอร์ต่างกันเป็นระยะเวลา 30 วัน

Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

14.917

3

4.972

Within Groups

48.000

8

6.000

Total

62.917

11

F

Sig.
.829

.514

48
ตารางผนวกที่ 11 การวิเคราะห์ความแตกต่างช่วงอายุที่ลูกปลาเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปสูร่ ะยะหลังวัยอ่อนจนครบทุก
ตัวของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยความหนาแน่นของโรติเฟอร์ตา่ งกันเป็นระยะเวลา 30 วัน

Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

44.917

3

14.972

Within Groups

30.000

8

3.750

Total

74.917

11

F

Sig.
3.993

.052

ตารางผนวกที่ 12 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเปอร์เซ็นต์การเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อนจน
ครบทุกตัวของลูกปลาแมนดารินทีอ่ นุบาลโดยด้วยความหนาแน่นของโรติเฟอร์ต่างกันเป็นระยะเวลา
30 วัน

Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

6039.333

3

2013.111

Within Groups

3289.333

8

411.167

Total

9328.667

11

F

Sig.
4.896

.032

ตารางผนวกที่ 13 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอัตรารอดตายเฉลี่ย (%) ของลูกปลาแมนดารินที่ทาการเปลี่ยน
ชนิดของอาหารในช่วงอายุต่างกัน
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

4.852

3

1.617

Within Groups

1.909

8

.239

Total

6.761

11

F

Sig.
6.779

.014

49

ตารางผนวกที่ 14 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความมาตรฐานเฉลี่ยของลูกปลาแมนดารินที่ทาการเปลี่ยนชนิด
ของอาหารในช่วงอายุต่างกันเป็นระยะเวลา 30 วัน
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

.345

3

.115

Within Groups

2.621

8

.328

Total

2.966

11

F

Sig.
.351

.790

ตารางผนวกที่ 15 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความเหยียดเฉลี่ยของลูกปลาแมนดารินที่ทาการเปลีย่ นชนิดของ
อาหารในช่วงอายุต่างกันเป็นระยะเวลา 30 วัน
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

.624

3

.208

Within Groups

4.122

8

.515

Total

4.746

11

F

Sig.
.404

.755

ตารางผนวกที่ 16 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างวันที่ลูกปลาเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อนที่พบ
ครั้งแรกของลูกปลาแมนดารินทีท่ าการเปลี่ยนชนิดของอาหารในช่วงอายุต่างกันเป็นระยะเวลา 30
วัน
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

9.000

3

3.000

Within Groups

6.667

8

.833

15.667

11

Total

F

Sig.
3.600

.065

ตารางผนวกที่ 17 การวิเคราะห์ความแตกต่างช่วงอายุที่ลูกปลาเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปสูร่ ะยะหลังวัยอ่อนจนครบทุก
ตัวของลูกปลาแมนดารินที่ทาการเปลี่ยนชนิดของอาหารในช่วงอายุตา่ งกันเป็นระยะเวลา 30 วัน
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

8.917

3

2.972

Within Groups

29.333

8

3.667

Total

38.250

11

F

Sig.
.811

.523

50
ตารางผนวกที่ 18 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเปอร์เซ็นต์การเติบโตจากระยะวัยอ่อนไปสู่ระยะหลังวัยอ่อนจน
ครบทุกตัวของลูกปลาแมนดารินทีท่ าการเปลีย่ นชนิดของอาหารในช่วงอายุต่างกันเป็นระยะเวลา 30
วัน
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

7274.667

3

2424.889

Within Groups

5128.000

8

641.000

12402.667

11

Total

ภาพผนวกที่ 1แสดงรูปพ่อแม่พันธุ์ปลาแมนดาริน

F

Sig.
3.783

.059

51

ภาพผนวกที่ 2 แสดงตู้อนุบาลลูกปลาแมนดารินแรกฟักในการวิจัย

52

ภาพผนวกที่ 3 แสดงการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน

53

ภาพผนวกที่ 4 แสดงรูปขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้า ดูดตะกอนในรอบวัน

ภาพภาคผนวกที่ 5 แสดงรูปปลาแมนดารินแรกฟัก ด้านข้าง ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
Olympus CX 21 กาลังขยาย 4 เท่า

54

ภาพภาคผนวกที่ 6แสดงรูปปลาแมนดารินแรกฟัก ด้านบน ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน Olympus
CX 21 กาลังขยาย 4 เท่า

55

ภาพภาคผนวกที่ 7แสดงรูปลูกปลาแมนดารินเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 30 วัน ภายใต้กล้อง Miviewcap
digital microscope

