
โรติเฟอร์น้ําจืด 
ยงยุทธ   ทักษิญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ํา  กรมประมง 

------------------------------------------- 
โรติเฟอร์ เป็นแพลงค์ตอนสัตว์น้ําชนิดหนึ่ง พบได้ท้ังในน้ําจืด น้ํากร่อยและน้ําเค็ม เท่าท่ีสํารวจ

พบมีมากกว่า 1,800  ชนิด  โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ําจืด ซึ่งในเขตพ้ืนท่ีน้ําจืดจะพบโรติเฟอร์อยู่ท่ัวไป
ตามแม่น้ํา ลําคลอง บ่อ บึง และอ่างเก็บน้ํา ฯลฯ โรติเฟอร์มีความสําคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยใช้
เป็นอาหารมีชีวิต สําหรับอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน เนื่องจากมีขนาดเล็ก ตั้งแต่ 0.06 – 0.1 มิลลิเมตร 
เคลื่อนไหวช้า และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีองค์ประกอบของกรดอมิโนอิสระซึ่งลูกปลาสามารถ
นําไปใช้ได้ทันที และท่ีสําคัญ โรติเฟอร์สามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น โรติเฟอร์น้ําจืด 
ชนิด Brachionus  calyciforus  
  

 ในปัจจุบันการอนุบาลลูกปลาน้ําจืดท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจท่ีระยะเป็นลูกปลาวัยอ่อนท่ีมีขนาด
เล็กมาก เช่น ลูกปลาบู่ ลูกปลาเสือตอ หรือลูกปลาวัยอ่อนชนิดอ่ืนท่ีมีอัตราการกินกันเองสูง เช่น ลูกปลา
บึก ลูกปลาเทพา ลูกปลาดุก ฯลฯ ในขณะช่วงการอนุบาล 7 – 10 วัน ลูกปลาเหล่านี้มีอัตราการกินกันเอง
สูงมาก ทําให้มีอัตราการรอดตายต่ํา โรติเฟอร์ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนตาม
เหตุผลข้างต้น จึงเป็นอาหารมีชีวิตท่ีนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสามารถนํามาใช้อนุบาลลูกปลาวัยอ่อนชนิดท่ี
มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในช่วงท่ีลูกปลายังไม่สามารถกินไรแดงได้ เนื่องจากไรแดงมีขนาดโตกว่าขนาด
ปากของลูกปลา แนวทางการใช้โรติเฟอร์มาอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนข้างต้น จะทําให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําประสบผลสําเร็จในการอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อนมากข้ึน 
 

ลักษณะท่ัวไป 
 ลําตัวโรติเฟอร์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หัว (head) ลําตัว (trunk) และ เท้า (foot)  ส่วนหัวเป็น
ส่วนสั้น ๆ และแคบ ประกอบด้วยวงขนเรียกว่า corona ซึ่งเม่ือเคลื่อนไหวจะดูเหมือนวงล้อท่ีหมุน จึงมี
ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า wheel organ รูปร่างของ corona แตกต่างกันไปตามกลุ่มของโรติเฟอร์ ลําตัวของ
โรติเฟอร์มักหุ้มด้วย ลอริกา ซึ่งบางหรือหนาก็ได้ตามชนิด ลอริกานี้ประกอบด้วยไคติน บนลอริกาอาจมี
หนาม ตุ่ม หรือเครื่องประดับอย่างอ่ืน โรติเฟอร์ส่วนใหญ่มีหนวดท่ีใช้รับความรู้สึก (sensory antenna) 
ซึ่งอยู่ด้านหลัง เรียกว่า dorsal antenna จํานวน 1 เส้น และอยู่ข้างลําตัวอีก 1 คู่ เรียกว่า lateral 
antennae ลักษณะ foot ของโรติเฟอร์ จะเรียวยาวมีลักษณะเป็นวงต่อกันหรือแบ่งเป็นปล้อง แต่ละ
ปล้องค่อนข้างแข็งแรงเพราะประกอบด้วยไคติน ทําให้ foot ของโรติเฟอร์สามารถยืดหดได้เหมือนกับ
กล้องส่องทางไกล ปลายล่างของ foot มีนิ้วเท้า (toes) 2 นิ้ว ท่ีนิ้วเท้านี้จะมีท่อติดต่อกับต่อมท่ีสร้างสาร
เหนียว (pedal gland)  สําหรับยึดเกาะกับพ้ืน โรติเฟอร์หลายสกุลไม่มี foot เช่น สกุล Keratella, 
Polyarthra, Asplanchna เป็นต้น  และหลายสกุลท่ีสามารถพัฒนา foot เพ่ือนยึดเกาะกับพ้ืน 
โดยเฉพาะในพวก sessile หรือ เบนโธส เช่น สกุล Floscularia ของ Cladd Bdelloidea foot ของ 



โรติเฟอร์ใน class นี้แคบกว่าส่วนของ trunk และแบ่งเป็นปล้อง แต่ละปล้องสามารถยืดหดตัวได้ดี โดย
ปล้องท่ีมีขนาดเล็กจะหดเข้าอยู่ในปล้องท่ีมีขนาดใหญ่กว่าตามลําดับ คล้ายกับกล้องส่องทางไกล 
นอกจากนี้พวก bdelloid rotifer ยังสามารถดึงส่วนหัวและ foot เข้าไว้ในลําตัวได้เช่นเดียวกัน ลักษณะ
ของ corona ใช้แยกกลุ่มได้ โดยโรติเฟอร์ท่ีมีวิวัฒนาการต่ําจะมี corona ท่ีมีวงขนแบบง่าย (simple) 
บริเวณรอบส่วนหัวเรียกว่า circumapical field หรือ circumoral field ดังนั้นส่วนบนสุดของหัวท่ี
ล้อมรอบด้วยวงขนจึงเรียกว่า apical field รอบปากก็มีวงขนเช่นกันเรียกว่า buccal field corona ของ 
bdelloid rotifer นอกจากมีขนาดเล็กมากแล้วยังแบ่งออกเป็น 2 วง อีกด้วย โดยวงหนึ่งอยู่ด้านบนอีกวง
อยู่ด้านล่าง วงขนท่ีอยู่ด้านบน เรียกว่า cingulum trochus ของโรติเฟอร์หลายชนิดมีลักษณะเป็นวงแขน
แยกกัน 2 วง เรียกว่า trochal disc ซึ่งวงท้ังสองนี้อาจยืดออกหรือหดตัวตามจังหวะของการกินอาหาร
หรือการเคลื่อนท่ี 
การกินอาหารและการย่อยอาหาร 
 โรติเฟอร์กินอาหารได้หลายวิธี ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับโครงสร้างของ corona และส่วนของ trophy ซึ่งอยู่
ใน mastax  พวกท่ีกินอาหารท่ีซ่ึงลอยอยู่ในน้ําจะมี corona ใหญ่และมี trophy ชนิดท่ีใช้บด โรติเฟอร์ท่ี
กินอาหารแบบนี้ ได้แก่  พวกท่ีอาศัยบนพ้ืนหรือ  dbelloid rotifer (Class Digononta) ท่ีมี corona 
แบบ trochal disc และมี trophi ชนิด ramate ส่วน meiofauna โรติเฟอร์ใน Class Monogononta 
เป็นพวกท่ีมี trochus 1 วง  cingulum 1 วง และมี malleate trophy โรติเฟอร์กลุ่มท่ีเป็น meiofauna 
โดยท่ัวไปกินสารอินทรีย์และสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋ว โดยอาหารจะถูกพัดเข้าสู่ช่องปากโดยวงขนของ corona 
 โรติ เฟอร์ ท่ี กินอาหารโดยการฉีก ได้ แ ก่  โ รติ เฟอร์หลายชนิดด้ วย กัน ท่ีอยู่ ใน  Class 
Monogononta เนื่องจากขนาดของ corona เล็กและใช้สําหรับว่ายน้ําเพียงอย่างเดียว ฉะนั้น โรติเฟอร์
จึงจับอาหารโดยการยึดส่วนของ trophi ออกมานอกช่องปาก ชนิดของ trophy ท่ีพบส่วนใหญ่ ได้แก่ 
forcipitate หรือ incudate อาหารของโรติเฟอร์ท่ีกินอาหารแบบฉีก ได้แก่ สัตว์ขนาดเล็ก  แต่บางชนิดก็
สามารถกินอาหารพวกพืชขนาดใหญ่ได้เช่นกัน อาหารจะถูกย่อยท้ังตัว หรืออาจถูกบดโดย trophi ใน 
mastax จนขนาดของอาหารเล็กลง หรือโดยการใช้ปลาย trophy แทงและดูดของเหลวจากอาหารเข้าสู่
ลําตัวก็ได ้
 
ระบบสืบพันธุ ์
 โรติเฟอร์มีการสืบพันธุ์ 2 แบบ คือ แบบมีเพศและไม่มีเพศ ดังนี ้
 1.  การสืบพันธุ์แบบมีเพศ  ประชากรโรติเฟอร์มีเพศเมียมากกว่าเพศผู้ เพศเมียจะมีขนาดใหญ่
กว่าและมีระบบต่าง ๆ พัฒนาดีกว่าเพศผู้มาก โรติเฟอร์ท่ีมีการสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศส่วนใหญอยู่ใน Class 
Monogononta ระบบสืนพันธุ์ของโรติเฟอร์ อวัยวะของเพศผู้ประกอบด้วย testis 1 อัน (ยกเว้น Class 
Seisonidea ท่ีมี 1 คู่ )  ท่อนําสเปิร์มและช่องเปิดของสเปิร์ม (gonopore) ซึ่งผนังของท่อจะม้วนงอเพ่ือ
เป็นอวัยวะผสมพันธุ์ และมีต่อม prostatic glands ซึ่งบางครั้งอยู่ท่ีผนังของท่อสเปิร์ม ตัวผู้มีช่วงชีวิตสั้น 



และระบบย่อยอาหารเล็กมาก อวัยวะท่ีเจริญดี  ได้แก่ อวัยวะท่ีใช้เคลื่อนท่ีและระบบสืบพันธุ์ Class 
Bdelloidea ไม่มีเพศผู้  ฉะนั้นจึงสืบพันธุ์ด้วยวิธี parthenogenesis แต่เพียงอย่างเดียว 
 โรติเฟอร์เพศเมียใน Class Digononta หรือ Bdelloidea มี gervitellarium เป็นคู่ แต่ใน Class 
Monogononta มี germovitellarium เพียง 1 ข้างเท่านั้น  germovitellarium เป็นถุงประกอบด้วย
เซลล์ท่ีมี nucleus ขนาดใหญ่  2 – 3 อัน  เม่ือไข่แต่ละฟองใกล้จะโตเต็มท่ีเลื่อนลงมาสู่เบื้องล่าง เพ่ือ
เตรียมออกสู่ท่อนําไข่  (oviduct) ซึ่งมีขนาดสั้น และออกนอกตัวทาง cloaca การผสมของไข่และสเปิร์ม
เป็นแบบภายใน ไข่เม่ือได้รับการผสมแล้วจะสร้างเยื่อหุ้ม และไข่อาจถูกปล่อยลงสู่พ้ืนหรืออยู่ภายในตัวแม่ 
หรือติดกับตัวแม่จนกว่าจะฟักเป็นตัว 
 2.  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โรติเฟอร์มีการขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีการผสมพันธุ์
แบบไม่มีเพศ โดยมีไข่  1 – 2 ฟอง และเม่ือไข่ฟักจะเป็นโรติเฟอร์เพศเมียท้ังหมด ซึ่งจะเจริญเป็นตัวเต็ม
วัยและจะสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศเพียงอย่างเดียวเม่ือสภาพแวดล้อมเหมาะสม เช่น  เม่ือมีอาหารอุดม
สมบูรณ์ อุณหภูมิน้ําเหมาะสม แต่เม่ือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป โรติเฟอร์จะสืบพันธุ์แบบมีเพศ วงจร
ชีวิตของโรติเฟอร์ในสภาวะท่ีมีการสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศ  พบว่า ไข่ท่ีติดอยู่กับโรติเฟอร์เพศเมียจะใช้เวลา
ฟักเป็นตัวอ่อนประมาณ 7.4 ชั่วโมง ตัวอ่อนมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 79.9 x 117.1 ไมครอน ตัวอ่อนใช้
เวลาในการเจริญเป็นตัวเต็มวัยประมาณ 10.8 ชั่วโมง มีวงจรชีวติประมาณ 4.5 วัน ตลอดช่วงอายุจะให้ตัว
อ่อน 290 ตัว โดยโรติเฟอร์เพศเมียจะออกไข่ทุก ๆ 4 ชั่วโมง โดยจะให้ตัวอ่อนมากท่ีสุดในวันท่ี 2 อุณห
ภิมท่ีเหมาะสมจะอยู่ในช่วง 22 – 30 องศาเซลเซียส แต่ถ้าอุณหภูมิต่ําโรติเฟอร์จะไม่วางไข่ 
 

การเพาะพันธุ ์
 โรติเฟอร์กินสาหร่ายเซลล์เดียวท่ีมีชื่อว่า คลอเรลลา เป็นอาหาร สาหร่ายชนิดนี้มีขนาด 2.5  - 
3.5 ไมครอน ในท่ีนี้จะเรียกว่า สาหร่ายคลอเรลลา ว่าน้ําเขียว ดังนั้น การดําเนินการเพาะพันธุ์โรติเฟอร์น้ําจืด 
จึงมี 2 ข้ันตอน คือ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การเพาะน้ําเขียว 
  -  ล้างทําความสะอาดบ่อเพาะน้ําเขียว ท้ิงไว้ให้แห้ง แล้วกรองน้ําสะอาดลงในบ่อ ให้มี
ระดับน้ําสูง ประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร กรองด้วยผ้ากรองขนาดตา 69 ไมครอน เพ่ือป้องกันสิงมีชีวิต
อ่ืนลงไปในบ่อ 
  -  ใส่อามิ  อามิ (กากผงชูรส) จํานวน 1 ลิตร ผสม ปุ๋ยนาสูตร 16-20-0 (NPK) 525 กรัม 
ต่อน้ํา 500 ลิตร ลงในบ่อเพาะน้ําเขียว ทําการกวน / คน ให้ปุ๋ยละลายให้หมดแล้วสาดให้ท่ัวบ่อ 
  -  เปิดปั้มลม ใส่อากาศลงในบ่อเพาะน้ําเขียวโดยการวางหัวทรายหระจายอยู่ท่ัวบ่อ 
เพ่ือให้กระแสน้ําหมุนวนตลอดเวลา 
  -  ใส่เชื้อน้ําเขียวลงในบ่อ (เกษตรกรสามารถขอหัวเชื้อน้ําเขียวได้ท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดท่ีตั้งอยู่ในแต่ละจังหวดั)  ท้ิงไว้ประมาณ  3 – 4 วัน น้ําในบ่อจะมีสีเขียวเข้ม 
  



 
 

ข้ันตอนท่ี 2 การเพาะโรติเฟอร์ Brachionus Calyciforus  
  -  ล้างทําความสะอาดบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตัน ตากบอ่ท้ิงไว้ให้แห้ง กรองน้ําสะอาดใส่ลง
ในบ่อด้วยผ้ากรองขนาดตา 69 ไมครอน ให้มีระดับน้ํา 50 เซนติเมตร 
  -  ละลายสูตรอาหารซึ่งประกอบด้วย ปุ๋ยนา สูตร 16-20-0 (NPK) จํานวน 3 กิโลกรัม 
ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 จํานวน 6 กิโลกรัม อามิ  อามิ (กากผงชูรส) 40 ลิตร ปูนขาวจํานวน 3 กิโลกรัม 
และปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟส จํานวน 260 กรัม โดยการกวนในถังให้ปุ๋ยละลายหมดเสียก่อน จึงนําไปสาดลง
ในบอ่ให้ท่ัว ๆ  
  -  ใส่น้ําเขียวท่ีเตรียมไว้ลงในบ่อประมาณ 2,000 ลิตร  ท้ิงไว้ 3 – 4  วัน ระหว่างนี้ ควร
เดินกวน / คน น้ําในบ่อบ่อย ๆ เพ่ือป้องกันน้ําเขียวตกตะกอน และช่วยให้น้ําเขียวมีโอกาสสังเคราะห์แสง
มากข้ึน 
  -  เม่ือน้ําในบ่อมีสีเขียวเข้ม จึงทําการกรองโรติเฟอร์ท่ีสําหรับทําเชื้อลงไปประมาณ 20 
ลิตร แล้วเปิดปั้มลม เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในน้ําและทําให้โรติเฟอร์กระจายท่ัวบ่อ 
  หลังจากนั้นประมาณ 5 – 7 วัน สีของน้ําในบ่อจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีชา แสดงว่า มี
โรติเฟอรเ์พ่ิมปริมาณเต็มท่ีแล้ว โดยจะสังเกตเห็นโรติเฟอร์ มีลักษณะเป็นฝุ่นสีขาวขนาดเล็ก สามารถเก็บ
เก่ียวโรติเฟอร์ไปใช้อนุบาลลูกปลาได้ โดยการกรองด้วยผ้ากรองขนาดตา 69 ไมครอน หรือเล็กกว่า ทํา
เป็นถุง มีปลายเปิดท้ัง 2 ข้าง ปลายด้านหนึ่งสวมกับท่อถ่ายน้ําแล้วผูกให้แน่น ปลายอีกด้านหนึ่งรวบปาก
แล้วให้ผกูให้แน่น แช่ถุงกรองไว้ในน้ําเพ่ือป้องกันโรติเฟอร์แห้งตาย 
  ในกรณีท่ีเกษตรกรไม่ต้องการเก็บเก่ียวโรติเฟอร์ครั้งเดียว จะเก็บเก่ียวแบบต่อเนื่อง ให้
เติมน้ําเขียวลงไปเพ่ือเป็นอาหารให้กับโรติเฟอร์ท่ียังเหลืออยู่ในบ่อ หรืออาจจะใส่ยีสต์เสริมไปกับน้ําเขียว
ด้วยเพ่ือให้โรติเฟอร์ได้รับอาหารอย่างเพียงพอ 

สําหรบัผลการศึกษาการใช้โรติเฟอร์น้ําจืดเป็นอาหารใช้ในการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนท่ีมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ แล้วสามารถเพ่ิมอัตราการอดตายให้กับลูกปลาได้มากข้ึนนั้น มีนักวิจัยทดลอง
อนุบาลลูกปลาดุกด้านวัยอ่อนในช่วงระยะเวลา 10 วัน หลังจากถุงอาหารของลูกปลายุบหมด สรุปข้อมูล
เบื้องต้น ลูกปลาดุกด้านมีอัตราการรอดตายประมาณ 40% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในการอนุบาลลูกปลาวัย
อ่อนท่ัวๆไป ท่ีมีค่าอยู่ท่ีประมาณ 30% 
  ดังนั้นแนวทางในการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนชนิดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาด
ปากเล็ก หรือชนิดท่ีมีอัตราการกินกันเองสูง ให้มีอัตราการรอดตายสูงข้ึน ควรใช้โรติเฟอร์เป็นอาหารมีชีวิต
สําหรับการอนุบาลในช่วงเวลาท่ีลูกปลาใช้ถุงอาหาร (yolk sac) หมดแล้ว จนกว่าลูกปลาจะสามารถกิน 
ไรแดงได ้
 

------------------------------------------------------ 


